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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Голови Верховної Ради України А. Парубія з нагоди
Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення
пам’яті героїв Небесної Сотні
Дорогі українці! У ці лютневі дні ми вшановуємо учасників Революції
гідності, які поклали життя за волю України, за свободу та гідне життя свого
народу. Цих героїв назвали Небесною Сотнею.
Подвиг Небесної Сотні не був марним, він став фундаментом оновленої
держави і єдності народу. Події Євромайдану спричинили докорінну зміну
в душах, серцях та свідомості українців. Революція гідності назавжди змінила та
об’єднала наш народ.
Одвічний ворог України – російський імперіалізм через своїх агентів
намагався розпалити в нашій країні вогонь розбрату. Натомість віроломний
напад агресора об’єднав український народ у захисті Батьківщини.
Революція гідності не скінчилася – наші барикади з майдану
Незалежності, Грушевського та Інститутської перемістилися на схід. Тепер
наша боротьба там – на фронті проти російського агресора.
Українці на Євромайдані остаточно довели свій вибір: гідне життя в сім’ї
вільних народів світу. Цей вибір сьогодні героїчно боронять найкращі сини та
доньки України в окопах східного фронту.
У цей день закликаю згадати всіх, хто поклав своє життя за свободу та
гідність під час Революції гідності та визвольної війни проти російських
окупантів.
Дякую українським воїнам за мужню та звитяжну оборону Батьківщини
від смертоносної російської імперії зла.
Наша сила, як і три роки тому на барикадах Революції гідності, –
в єдності. Плече до плеча! Переможемо! Слава Україні!
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.02).
***

Звернення Президента України П. Порошенка у зв’язку з Днем
героїв Небесної Сотні
Сьогодні ми вшановуємо пам’ять героїв Небесної Сотні – наших мужніх
співвітчизників, які віддали життя за свободу й незалежність України, за право
свого народу стати рівноправним членом спільноти вільних націй, за
демократичні принципи, що гарантують кожній людині повагу до її гідності та
можливість вільно жити і розвиватися.
Доленосні події, які відбулися три роки тому у самому серці України,
сколихнули увесь світ. Перемога Революції гідності зірвала давно виплекані
плани Москви щодо упокорення України, поступового перетворення її у
підімперську колонію та подальшої експансії.
Самовідданість і жертовність лицарів Майдану пробудила патріотичний
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дух нашого народу та показала усім, що є цінності, дорожчі навіть за власне
життя. Завдяки героїчному чину цих людей ми живемо уже в іншій державі,
вповні усвідомлюємо себе великим, гордим народом.
Герої не вмирають!
Їхні імена – назавжди у когорті славних українських звитяжців. Вони
будуть викарбувані на величному меморіалі у столиці України. А головне,
завжди залишатимуться у народній пам’яті.
Подвиг Небесної Сотні – наша національна гордість і безапеляційний
орієнтир вирвати Україну з чіпких лап хижого двоголового російського орла та
перетворити на процвітаючу європейську державу.
Ми обов’язково втілимо мрію героїв у реальність.
Ми переможемо!
Слава Україні! Слава її Героям!
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 20.02).
***

Звернення Прем’єр-міністра України В. Гройсмана з нагоди
вшанування Дня героїв Небесної Сотні
Дорогі українці!
Сьогодні ми згадуємо трагічну і водночас героїчну сторінку нашої
новітньої історії. Жорстокі події в Києві, коли на очах усього цивілізованого
світу відбулося масове вбивство українських громадян, змінили нашу країну і
кожного з нас. Тоді нам здавалося, що ми пережили найжахливіше. Як
виявилось, це стало лише початком нашого важкого шляху до справжньої
незалежності, нашої боротьби за свободу, яка багато в чому не завершилася і
понині. Вже не викликає сумніву, що події в столиці України, окупація Криму
та війна на Донбасі, яка вже третій рік щодня забирає життя наших солдатів і
громадян, пов’язані. І першими в цьому нерівному протистоянні полягли наші
герої Небесної Сотні.
Ми завжди пам’ятатимемо тих, хто заплатив своїм життям за нашу
свободу, за наше прагнення жити у країні, де панує справедливість, а людина –
найвища цінність. Разом з усіма українцями я низько схиляю голову перед
загиблими на Майдані і висловлюю глибоке співчуття їхнім рідним і близьким.
Чимало винуватців цього страшного злочину втекли з України, однак
вони обов’язково мають бути покарані. Переконаний, що в нашій країні запанує
справедлива судова система, а правоохоронці захищатимуть громадян, а не
переслідуватимуть їх.
У наших силах зробити так, щоб наших героїв ми вшановували добрими
справами, які слугуватимуть наступним поколінням. Тому лише побудова
справді вільної, заможної, справедливої України буде гідним вшануванням
їхнього подвигу і втіленням тієї мети, за яку боролися всі патріоти. Це залежить
від кожного з нас, від нашої волі, талантів, умінь, від нашої здатності
об’єднатися заради рушійних змін. У нас усе вийде і наші діти житимуть в
успішній європейській країні.
Слава героям Небесної Сотні! Слава Україні!
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 20.02).
3

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Проведение референдума по вопросу о вступлении Украины
в НАТО в оценках экспертов
Проблема евроатлантической интеграции Украины находится на повестке
дня на протяжении всей новейшей истории нашей страны. За это время
неоднократно менялись акценты и настроения населения и украинского
истеблишмента. Однако анализ ситуации показывает, что тенденция к росту
популярности интеграции Украины в Североатлантический альянс приобрела
устойчивый характер и особенно усилилась за последние годы.
Президент П. Порошенко в интервью изданию Berliner Morgenpost,
опубликованном в начале февраля, заявил, что готов провести референдум по
вопросу о перспективах вступления Украины в НАТО. Он пообещал сделать все
возможное для того, чтобы добиться для Украины членства в
Североатлантическом альянсе, если большинство граждан эту идею поддержат.
Президент отметил, что четыре года тому назад идею вступления Украины в
НАТО поддерживали 16 % украинцев, на сегодняшний день – 54 %. «Как
Президент я руководствуюсь мнением моего народа – я проведу референдум о
перспективах членства Украины в НАТО», – заявил П. Порошенко.
В этой связи следует напомнить, что Верховная Рада в декабре 2014 г.
внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса
государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление
курса на вступление в НАТО: Украина должна к 2020 г. обеспечить полную
совместимость своих Вооруженных сил с силами стран Альянса. В середине
декабря 2015 г. во время визита П. Порошенко в Брюссель была подписана
«дорожная карта» между Украиной и НАТО «по оборонно-техническому
сотрудничеству». На саммите НАТО в Варшаве в 2016 г. был подписан
комплексный пакет помощи Украине от НАТО. Этот документ предусматривает
структурную реформу Вооруженных сил Украины и системы командования,
оптимизацию логистики и совместные тренировки, закупку оборудования и
обучение его эксплуатации, переориентирование оборонно-промышленного
комплекса на стандарты НАТО. В тексте расписано 40 пунктов сотрудничества
и помощи.
В то же время, согласно Уставу НАТО, страна, у которой есть
территориальные споры с сопредельными государствами, не может быть
принята в Альянс. Для вступления в Альянс нужно также продолжить
реформирование оборонного сектора по стандартам НАТО.
Именно на этом акцентировал внимание заместитель главы
Администрации Президента К. Елисеев. Он подчеркнул, что, «для того чтобы
состоялся референдум, нужны определенные условия. И, конечно, решение и
временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения всех
условий. И ключевое условие – это достижение Украиной достаточного
соответствия критериям НАТО».
Комментируя последнее заявление П. Порошенко о референдуме,
К. Елисеев отметил: «Президент ничего нового не сказал. Глава государства
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повторил уже давно известную позицию, что последнее слово относительно
вступления Украины в НАТО должно принадлежать украинскому народу.
Именно в этом контексте следует воспринимать тот комментарий, который дал
Президент Украины немецкому изданию».
Со своей стороны парламентарий от Блока П. Порошенко, советник
министра по информационной политике А. Бригинец прогнозирует, что
«референдум может состояться в ближайшее время, может, даже в следующем
году». «За это время уровень поддержки НАТО среди украинцев, вероятно,
существенно вырастет. Если, конечно, не произойдут радикальные перемены,
связанные с позицией президента США Д. Трампа и изменением сути Альянса»,
– подчеркнул он.
Социологические исследования также свидетельствуют о росте в
украинском обществе количества поддерживающих идею о вступлении страны
в НАТО. Если в 2013 г. за вступление выступало около 15–20 %, то в 2016–
2017 гг. уже около половины населения было «за» – без учета Крыма и части
Донбасса.
Эти данные, как считает директор Центра социологических исследований
«Соціовимір» С. Таран, говорят о том, что большинство населения созрело для
членства в Альянсе. «Если раньше все были уверены в том, что с Россией надо
дружить, то сейчас таких нет. Второй момент – население уже начало понимать,
что в странах НАТО царит мир, а не война», – подчеркнул он.
О том, что украинцы уже готовы к членству в НАТО, говорит и директор
социологической группы «Рейтинг» А. Антипович. «Большинство украинцев
поддерживает вступление в НАТО; их больше, чем противников. Сейчас около
40 % выступает “за”, и меньше 40 – “против”. Поэтому если референдум будет
проведен, большинство украинцев ответят положительно», – отметил он.
Одной из главных причин, по словам эксперта, является то, что украинцы
надеются, что со вступлением в НАТО у Украины появится защита от России.
«Именно поэтому Президент и делает подобные заявления, понимая, что это
поддержит большинство населения», – подчеркнул социолог.
Данную точку зрения разделяет и директор Фонда «Демократические
инициативы» им. И. Кучерива И. Бекешкина. «Заявление Президента о
референдуме – это правильное решение. Это способ определенного давления на
наших западных партнеров: что Украина ощущает свою близость к НАТО и
НАТО нужно более активно сотрудничать с Украиной, – сказала она. – Потому
что все социологические опросы показывают: если такой референдум состоится,
он будет выигран. Причем с довольно солидным счетом».
«Вступление Украины в НАТО сейчас поддерживает половина населения.
Примерно 30 % не поддерживает. Но если говорить о референдуме, то там счет
“за” – 75 %, по нашим опросам», – добавила она. По мнению социолога, те, кто
против членства Украины в НАТО, на этот референдум просто не пойдут, а
среди тех, кто пойдут, число сторонников НАТО «зашкаливает за 90 %, потому
что они активные, с энтузиазмом пойдут и проголосуют».
В то же время И. Бекешкина напомнила, что реально вопрос членства в
НАТО перед Украиной сейчас не стоит. Это противоречит уставу Альянса,
пояснила она: Украина сейчас воюет, хотя официально идет АТО.
И если бы что-то изменилось в Уставе, страны НАТО не достигли бы в
этом вопросе консенсуса, что является обязательным при принятии решения,
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добавила социолог.
«Но демонстрация позитивного отношения нашего населения к НАТО
очень важна! Особенно по сравнению с тем, что почти все годы независимости
Украины отношение нашего населения к членству в НАТО было негативным,
люди отдавали предпочтение нейтральному статусу, – сказала она. – Сейчас
ситуация изменилась. И это демонстрация позиции украинских граждан! И это
очень важно».
Политолог В. Мокан в свою очередь подчеркивает, что «другой
альтернативы, чем система коллективной безопасности НАТО, для обеспечения
своей национальной безопасности, по моему мнению, не существует. Потому
что политика нейтральности, которая исповедовалась в предыдущие годы,
...себя не оправдала».
Вместе с тем эксперт считает, что свои планы относительно проведения
данного референдума П. Порошенко не собирается реализовывать уже в
ближайшее время: «Мне кажется, что говорилось о, как минимум,
среднесрочной перспективе. Второе, для того чтобы проводить референдум,
нужно предварительно выполнить три условия. Первое условие – это
масштабная информационно-разъяснительная, а я бы даже сказал лучше,
пропагандистская работа со стороны органов власти с населением для того,
чтобы, если мы этот референдум все-таки будем проводить, его результат ни у
кого не вызывал сомнений. Второе условие – это то, что у нас действует сейчас
устаревший закон о всеукраинском референдуме, который закладывался еще
Януковичем, который нужно менять. Потому что он дает очень много
возможностей для власти манипулировать и злоупотреблять конечными
результатами. И третье – это то, на что обращают сейчас общественные
активисты внимание, все-таки всеукраинский референдум у нас проходит при
участии ЦИК, которая, как известно, уже давным-давно нуждается в замене
состава. Если эти три условия будут выполнены, то, я считаю, нет никаких
оснований не проводить такой референдум», – убежден политолог.
В то же время многие эксперты сходятся во мнении, что слова
П. Порошенко имеют больше тактическое значение, нежели практическое.
Так, политический эксперт Р. Бортник напоминает, что любые голосования
обходятся бюджету Украины примерно в 1 млрд грн, которые в кризис
выделить будет сложно. «Да, сегодня около 50 % украинцев проголосуют за
вступление в НАТО. Но нужно понимать, что это не желание членства как
такового, а желание защититься от войны, – говорит он. – К тому же, никаких
шансов стать членом Альянса у Украины пока не появится – по Уставу НАТО в
его состав нельзя принять государство с территориальными спорами. Именно
поэтому Грузия до сих пор “за бортом”». По словам Р. Бортника, заявление
нужно, скорее, для привлечения внимания Запада.
Директор Института глобальных стратегий В. Карасев также не исключает
того, что заявление П. Порошенко может быть и тактическим ходом.
«Учитывая, что со стороны НАТО уже появились заявления, что Украина не
будет рассматриваться в качестве участника, П. Порошенко и послал подобный
месседж. Он означает, что рано нас сливать. После этого Россия, считают в
Киеве, просто не сможет утверждать обратное», – подчеркнул В. Карасев.
Политолог также считает, что «вероятность проведения этого референдума
не очень высокая и могут возникнуть некоторые проблемы». «Например, если
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“за” проголосует 54 % украинцев, а “против”, например, 46, то это уже шаг к
расколу. Но с политической точки зрения, это – тактический ход П. Порошенко,
связанный с внешней политикой. Это сигнал Западу, который начинает
постепенно разворачиваться в сторону России. Многие европейские политики
напрямую заявляют, что Украина никогда не будет членом ЕС и НАТО. Генсек
НАТО Столтенберг признался, что Украины нет в ближайших планах как
претендента на вступление в блок. Кроме того, в НАТО заявили, что не будут
рассматривать Украину в качестве партнера по ПРО. Поэтому украинское
руководство как бы говорит, что это не сугубо его позиция, а позиция народа. И
теперь пусть западные, европейские демократы попробуют обойти этот
момент», – резюмировал В. Карасев.
Со своей стороны директор Центра политических исследований «Пента»
В. Фесенко допускает, что так Президент опровергает аргумент о нейтралитете.
«Сейчас бытует аргумент, что, если Украина будет соблюдать нейтралитет, это
может принести мир стране. Этой идеей он как раз и опровергает это,
поскольку, так как большинство выступает за вступление в НАТО, Украине
неприемлем нейтральный статус», – отметил эксперт.
Само заявление, по словам В. Фесенко, не стоит воспринимать буквально.
«Президент озвучил позицию, что Украина является сторонником членства в
НАТО и при необходимости референдум проведут. Но это не означает, что это
произойдет прямо сейчас. П. Порошенко и раньше говорил об этом, заявляя,
что здесь нельзя форсировать, поскольку можем спровоцировать отказ», –
сказал В. Фесенко.
Он также добавил, что украинцы должны понимать, что проведение
референдума не означает, что Украину сразу примут в НАТО. «Не все члены
Альянса готовы видеть нас в составе этого блока. И надо быть реалистами. Пока
идет война на Востоке (Украины), нас туда никто не примет». В то же время, по
его словам, «это не значит, что мы должны от этого отказаться. Нужно
двигаться в направлении НАТО, развивать отношения, сотрудничество. Сейчас
главная задача для Украины – получить такой уровень сотрудничества, как член
НАТО, но без официального членства, ведь его из-за войны предоставлять не
будут».
Военный эксперт А. Арестович уточняет, что «это своеобразный замер
температуры по этому вопросу в стране: хотим мы в НАТО или нет?». «Если
“за” проголосует меньшинство, то этот вопрос уйдет с повестки дня. А если
большинство, то референдум станет легитимизацией официальной позиции
Украины по поводу НАТО. Народ Украины высказался, и в самом Альянсе
нужно будет как-то реагировать на это, заговорить этот вопрос уже так просто
не удастся. Ведь раньше они опирались на то, что большинство украинцев
против вступления в НАТО. А с другой стороны, страны, которые есть членами
НАТО, очень опасаются конфликта с Россией. Поэтому наш референдум может
стать большей проблемой для Альянса, чем для Украины», – считает
А. Арестович.
В то же время заявление П. Порошенко о том, что Украине не обойтись без
НАТО и он намерен провести референдум о вступлении страны в Альянс,
директор Агентства моделирования ситуаций В. Бала считает несколько
преждевременным. «Вопрос не в том, можно или нельзя провести референдум о
вступлении Украины в НАТО. Вопрос в том, как и когда». Он подчеркивает, что
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проведению такого референдума должен предшествовать подготовительный
период, поскольку сейчас многие воспринимают НАТО как чисто военную
организацию. «На самом деле, Альянс выполняет более широкие функции,
которые важны для Украины. Поэтому прежде чем проводить такой
референдум, нужно донести до каждого украинца эту информацию –
необходима
информационно-просветительская
кампания»,
–
говорит
политический эксперт.
По его словам, только сочетание успешной просветительской кампании и
реальных действий и успехов внутри страны гарантирует не просто
положительный результат референдума, а результат, который позволит
использовать данные этого волеизъявления для укрепления позиций Украины
на международной арене.
«Такой референдум следует провести как можно скорее, поскольку его
результаты будут своего рода козырем в переговорах. Тогда украинские лидеры
в переговорах с руководством Альянса смогут ссылаться на результаты
референдума: чем больше будет голосов за вступление Украины в НАТО, тем
больше будет точка опоры. Это позволит украинским переговорщикам
говорить, что они понимают, что прямо сейчас Украина не может стать членом
Альянса и на то есть объективные причины; однако украинцы настаивают на
этом вступлении, поэтому нужно уже сейчас начинать двигаться в этом
направлении. Само движение в правильном направлении, выход на стандарты,
которым должны соответствовать члены НАТО, уже будет успехом и
отличными последствиями референдума», – уверен политолог.
Впрочем, ряд экспертов восприняли заявление П. Порошенко о намерении
провести референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО довольно
критично.
Так, политолог, руководитель Центра «Третий сектор» А. Золотарев
убежден, что референдум о перспективах вступления Украины в НАТО можно
было проводить 20 или 10 лет тому назад, а сейчас перед страной стоят задачи
совершенно иного порядка, требующие решения. «Украину – страну с
неурегулированными конфликтами – в НАТО никто не ждет, и украинская
власть это прекрасно понимает. Потому такие заявления – политическая
трескотня, рассчитанная на электорат», – считает эксперт.
А. Золотарев предполагает, что «данный посыл связан напрямую с
перспективой досрочных выборов в Верховную Раду. Дело в том, что очевидно
в воздухе пахнет досрочными парламентскими выборами и Президент
готовится заходить на второй срок на выборах 2019 г., это тоже совершенно
очевидно, он начал подготовку».
По словам политолога, в стране куда более серьезные проблемы, нежели
проблема вступления в Альянс, и референдум следовало бы проводить совсем
по другому вопросу. «Куда актуальнее провести референдум по Донбассу, ибо,
подписав минские соглашения, Украина оказывается их не в состоянии
выполнить, у Президента нет политического ресурса. Но и отпустить Донбасс в
свободное плавание, сказать, что, “увы, дальнейшее сосуществование с людьми,
которые числят нас врагами, невозможно”, этого тоже нет», – констатировал
политолог, добавив, что «трагедия в том, что гибнут люди. И решение этой
проблемы (проблемы конфликта на Донбассе. – Прим. авт.) куда актуальнее,
чем проблема НАТО».
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Политолог,
директор
Информационно-аналитического
центра
«Перспектива» П. Рудяков также считает выдвинутую Президентом
П. Порошенко идею референдума по вопросу о перспективах членства в НАТО
грамотным ходом для внутреннего политического употребления. «Это
заявление сделано для чего угодно, но только не для вступления в НАТО.
Потому что уже представители различных уровней, разных стран, в том числе и
представители НАТОвской иерархии заявляли, что они не рассматривают
Украину в качестве полноценного члена организации по целому ряду причин и
параметров», – сказал П. Рудяков. Эксперт напомнил, что эти заявления звучали
«еще при прошлой американской администрации, когда логика мирового
развития и логика функционирования НАТО подсказывали, на первый взгляд,
другие решения». «Сейчас ситуация меняется, неизвестно, к чему она придет.
Но вопрос членства Украины в НАТО не имеет никаких реальных оснований,
он не является актуальным с точки зрения стран-членов НАТО и США, как
главного спонсора (Альянса. – Прим. авт.)», – отметил П. Рудяков. В то же
время, по его словам, вопрос о референдуме может понадобиться для решения
внутриполитических украинских задач. «Этот ход, мне кажется, перспективный
и взвешенный, с точки зрения интересов Президента и его ближайшего
окружения, – считает политолог. – Что касается реалистичности воплощения
идеи вступления Украины в НАТО, то это – тупиковый вариант абсолютно.
Никакого интереса у НАТО по отношению к нам нет, мы и так даем все, что от
нас нужно. А членства нам никто даже не пообещает».
Военный эксперт О. Жданов убежден, что проводить референдум о
перспективах членства Украины в НАТО является пустой тратой времени и
денег.
По его мнению, подобный референдум не будет рычагом давления на
Россию, а только лишь еще одним элементом раздражения. «Достаточно
провести социальный опрос для того, чтобы понимать настроения людей по
отношению к НАТО на сегодняшний день. Допустим, это поддержат, а у нас не
выполненная программа подготовки членства, да там политических требований
больше, чем при вступлении в Евросоюз. Поэтому, думаю, что это будет просто
напрасная трата денег и времени. Понятно, что Россию этот вопрос больше
всего беспокоит, но в таком случае это будет не столько давление, сколько
раздражение для РФ. Может вызвать ответную реакцию, как политическую, так
и военную. Поэтому еще раз махать красной тряпкой перед мордой быка я бы
не стал. Считаю, что нет такой необходимости», – заявил О. Жданов.
В целом же эксперты констатируют, что проведение референдума
легализирует официальную позицию государства. Положительный ответ на
вопрос о вступлении в НАТО может стать основой для запроса на официальное
вступление в Альянс. В случае же отказа Киев может рассчитывать на своего
рода «откупные» – политические и экономические преференции.
Кроме того, формальных препятствий для проведения плебисцита нет.
Согласно действующему Закону Украины «О всеукраинском референдуме», его
нельзя проводить только в условиях военного или чрезвычайного положения, а
режим АТО не входит в число этих ограничений.
С другой стороны, в самом НАТО явно не в восторге от перспективы
вступления Украины в блок. Хотя официального отказа нет, но большинство
стран-членов Альянса выступает против этого. Главная причина заключается в
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том, что страны-члены НАТО, особенно западноевропейские, опасаются
конфликта с Россией.
Таким образом, можно констатировать, что эксперты в целом позитивно
оценивают сам факт проведения референдума. Однако говорить о том, что
после референдума Украина начнет процесс вступления в НАТО, даже при
наличии позитивного результата, учитывая правила Альянса, не стоит. В то же
время сторонникам Украины на Западе это даст дополнительный аргумент в
пользу того, что нашу страну необходимо поддерживать, поэтому в данном
контексте эффект для Украины может быть положительным.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій у понеділок, 20 лютого,
зустрівся з родинами полеглих героїв Небесної Сотні.
Зустріч відбулася на території Михайлівського Золотоверхого собору.
«Минуло три роки з дня тих подій, але біль не минає», – сказав А. Парубій.
Він пригадав події трирічної давнини, коли йому довелося піднятися
20 лютого вранці з Майдану до Михайлівського монастиря на коротку розмову з
міністром закордонних справ Польщі Р. Сікорським, а після того як він знову
спустився на Майдан, там уже почався розстріл: «безглуздий, беззмістовний,
тільки з метою залякування і знищення людей». «З цими людьми, – сказав
А. Парубій, – я пройшов важкий бойовий шлях через весь Майдан, і напевно
можу сказати, що знав і про мрії багатьох із них».
Голова Верховної Ради наголосив, що багато хлопців були переконані, що
продовжують справу попередників – УПА, Січових стрільців, вояків УНР.
«Вони знали, що там, на Майдані, був не просто “Майдан за права”, це було
продовження нашої національно-визвольної боротьби, боротьби за українську
незалежність, боротьби за недопущення нової окупації України», – сказав
А. Парубій.
Голова парламенту озвучив розроблену спільно з урядом ініціативу, що
стосується законопроекту, який би надав статус учасника бойових дій для осіб,
які одержали тілесні ушкодження під час Революції гідності, а також статус
інваліда війни для громадян, які стали інвалідами внаслідок поранень і інших
ушкоджень на Майдані, «розуміючи і усвідомлюючи, що вони фактично були
першими, хто пішов в реальний бій за незалежність нашої країни».
«Цей законопроект, – сказав А. Парубій, – буде запропоновано на
погоджувальній раді у парламенті, щоб… у вівторок Верховна Рада його
розглянула у першому читанні».
За словами спікера парламенту, «з приводу цього документа виникали
дискусії, і ми домовились, що приймемо його в першому читанні для того, щоб
почути й інші пропозиції і думки, і вже після цього змогли скоригувати до
другого читання».
«Я переконаний, що сама логіка і підхід є правильний: наші бійці на
Майдані фактично були першими учасниками бойових дій за незалежність
України. Пізніше і їхні побратими підуть у бій під Слов’янськ, під Дебальцеве,
під Маріуполь. Ухвалення законопроекту у першому читанні буде стимулом до
дискусії перед другим читанням», – зазначив А. Парубій.
10

Він запропонував створити невелику робочу групу, до складу якої
увійдуть не тільки урядовці і представники парламенту, а щоб це була
ініціатива, обговорювана спільно з представниками громадянського суспільства.
«Такі ініціативи і такі речі повинні відбуватися лише в діалозі і тільки в
спільному розумінні того, який статус ми надаватимемо громадянам, які
полягли на Майдані», – підкреслив він (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.02).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій відкрив погоджувальну Раду
у понеділок, 20 лютого.
Зокрема, А. Парубій повідомив, що мав зустрічі з родинами Небесної
Сотні, і розповів про ініціативу, яка вийшла від Кабінету Міністрів України і
яку обговорює профільний комітет. Ішлося про законопроект № 5697, яким
пропонується надати статус учасника бойових дій особам, які отримали тілесні
ушкодження під час Революції гідності, а також надати статус інвалідів війни
тим громадянам, які стали інвалідами внаслідок поранень і ушкоджень на
Майдані. «І я думаю, буде правильно, щоб ми з цього законопроекту розпочали
завтра (вівторок, 21 лютого. – Прим. ред.) нашу роботу, – зазначив він. – Ми
домовилися з комітетом, що будемо пропонувати цей закон прийняти в
першому читанні, щоб з родинами Небесної Сотні проговорити і саму
філософію, і самі нюанси цього закону, щоб до другого читання ми змогли в
діалозі його доопрацювати».
Голова Верховної Ради представив у цілому «логіку запропонованого
Порядку денного на наступний тиждень», проговореного раніше. За його
словами, першими будуть розглянуті кілька законопроектів, які стосуються
вшанування пам’яті героїв (реєстр. № 5697, про статус ветеранів війни і гарантії
соціального захисту), а також проект закону про внесення змін до законодавчих
актів
України
з
питань
забезпечення
жилими
приміщеннями
військовослужбовців та членів їхніх сімей (реєстр. № 4995); проект постанови
про вшанування героїв України та інформування громадян України про подвиги
українських військових тощо. «Це ті закони, якими ми будемо пропонувати
вшанувати пам’ять наших героїв», – наголосив він.
Голова парламенту серед інших назвав «блоки тих питань, які ми не
встигли розглянути попереднього сесійного тижня». «Зокрема, перший з них –
це є блок аграрних питань. Їх не так багато, це фактично чотири питання. Ми з
нього розпочнемо нашу роботу. А також питання паливно-енергетичного
комплексу. І ці два блоки пропонуються на вівторок», – сказав він.
А. Парубій повідомив, що потребує розгляду і питання призначення
позачергових виборів у деяких місцевих радах, питання ратифікації та щодо
прав внутрішньо переміщених осіб.
На четвер, 23 лютого, запропоновано як ключовий блок питань щодо
правоохоронної діяльності, а також блок питань щодо фінансів і банківської
діяльності. «Фактично отаких п’ять ключових блоків, які пропонуються на цей
тиждень, – зазначив він. – Ця логіка була представлена в четвер (16 лютого),
були заслухані пропозиції погоджувальної ради, значна частина цих пропозицій
була включена».
Водночас А. Парубій повідомив, що першим питанням розгляду у
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вівторок буде порядок денний VI сесії. «Нагадую, що першим стоятиме питання
про порядок денний сесії. Усі комітети подали вже пропозиції, таким чином, ми
маємо завершений документ, щоб його затвердити», – наголосив спікер і
закликав народних депутатів під час погоджувальної ради подати пропозиції
щодо додаткового включення законопроектів у порядок денний, якщо вони не
були враховані (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.02).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко разом
з народним депутатом України М. Іоновою та депутатом Європейського
парламенту Р. Хармс перебуває з робочим візитом у Авдіївці Донецької
області.
Під час робочого візиту планується відвідати пошкоджені внаслідок
російської агресії заклади освіти, інші об’єкти місцевої інфраструктури, пункти
гуманітарної допомоги та обігріву, поспілкуватися з військовослужбовцями і
місцевими жителями Донеччини (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.02).
***
Фракції «Блок П. Порошенка» та «Народний фронт» закликали
народних депутатів і громадських активістів припинити блокаду поставок
вугілля з непідконтрольних уряду територій Донбасу.
Відповідні заяви зробили лідери фракцій на засіданні погоджувальної
ради 20 лютого.
«Фракція партії “Блок П. Порошенка” закликає колег припинити
протизаконне блокування залізничного сполучення, – сказав, зокрема, лідер
фракції БПП І. Гринів. – Терористичні та окупаційні війська не несуть від
блокади рівноцінних втрат. Будь-яка блокада окупованих територій
безрезультативна щодо ворога, коли не контролюється 400 км кордону з
Росією».
І. Гринів закликав народних депутатів вирішувати питання боротьби з
корупцією в законний спосіб, а не шляхом вуличних протестів: «Депутатський
мандат дає право на прийняття законів, а не на безнаказане хуліганство, побиття
поліції чи блокування залізниці… Народ наділив вас повноваженнями, щоб ви
мали можливість і важелі впливу в законний спосіб вирішувати питання
державної ваги», – наголосив депутат.
Голова фракції «Народний фронт» М. Бурбак у свою чергу закликав
притягнути до відповідальності депутатів, причетних до сутичок, у які
переросли акції на підтримку блокади на Донбасі 19 лютого. «Ми вимагаємо,
щоб особи, які вчора завдали тілесних ушкоджень поліцейським, понесли
відповідальність у відповідності із законом... Ми вимагаємо від Є. Соболєва і
С. Семенченка зізнатися, на який результат і на яку країну ви працюєте», –
сказав М. Бурбак.
Глава фракції НФ подякував правохоронцям за злагоджені дії: «За нашою
інформацією, вчорашні заворушення в центрі Києва повинні були перерости у
жорстокі сутички, посіяти хаос і безлад. Чіткі дії правоохоронних органів з
організації масових заходів сприяли тому, що у воюючій країні було зірвано
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план дестабілізації».
Глава фракції «Самопоміч» натомість звинуватив представників влади у
«веденні війни проти власного народу» та неефективній боротьбі з корупцією.
О. Березюк зазначив, що 19 лютого «сталася екстраординарна подія: був
побитий народний депутат». Ці слова викликали сміх представників деяких
фракцій, на що глава фракції «Самопоміч» відреагував: «Якщо ви смієтеся,
завтра будете побиті і ви тими самими поліцейськими. Тому це буде розмова
окрема в парламентський спосіб. Але народ, проти якого ця влада йде зараз і
обкрадає його і, будучи посібником колонізатора, колонізує знову, 90 % цього
народу, цих людей хочуть жити в нормальній цивілізованій демократичній
державі».
Як відомо, вдень 19 лютого після акції біля стели Незалежності у центрі
Києва (віча на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу)
учасники заходу попрямували під Адміністрацію Президента. Там учасники
акції встановили намет і заявили, що планують залишитися там на ніч і
облаштувати «редут».
Увечері до урядового кварталу було стягнуто додаткові сили поліції,
учасників протестної акції відтіснили від підходів до Банкової та не пропускали
назад. Учасники «блокадного віча», у тому числі нардепи С. Семенченко і
Є. Соболєв, намагалися прорватися до АП з елементами намету для його
подальшого встановлення біля адміністрації і проведення там акції.
Згодом вони попрямували на Майдан, де кордон поліції не пропускав
учасників «блокадного віча» з Європейської площі на Хрещатик.
Є. Соболєв став учасником інциденту: бив поліцейського. Нардеп сам
постраждав у сутичці та виклав свою версію подій.
У результаті сутичок було затримано п’ять осіб у камуфляжі та керівника
ОУН М. Коханівського.
Усіх затриманих уже випустили з Деснянського райвідділу. На них
склали адміністративні протоколи (Українська правда (www.pravda.com.ua). –
2017. – 20.02).
***
Радикальна партія О. Ляшка виключила народного депутата
А. Артеменка зі складу фракції. Про це на своїй сторінці у Facebook написав
член фракції А. Лозовий.
«Рішення фракції Радикальної партії Ляшка: виключити А. Артеменка зі
складу фракції і вимагати від нього скласти мандат, отриманий за списком
РПЛ», – написав він.
А. Артеменко під час останніх парламентських виборів був № 16 у списку
Радикальної партії. Він є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань
європейської інтеграції.Водночас нардеп С. Лещенко написав на своїй сторінці
у Facebook, що «план Артеменка – насправді план Льовочкіна – Бойка/Суркова»
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2017. – 20.02).
***
Центральна виборча комісія визнала обраним і зареєструвала
народного депутата від партії «Народний фронт» Ф. Бендюженка замість
померлого П. Ваната.
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Як ідеться у повідомленні прес-служби ЦВК, Ф. Бендюженко був
включений у список «Народного фронту» на позачергових парламентських
виборах 26 жовтня 2014 р. за № 80.
На той момент він обіймав посаду начальника управління контролю над
виконанням рішень Державної виконавчої служби України.
Як відомо, 8 лютого помер народний депутат від «Народного фронту»,
президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців
(роботодавців) «Потенціал», голова Запорізької обласної федерації
роботодавців, член Ради Федерації роботодавців України П. Ванат.
Ф. Бендюженко має адвокатське свідоцтво, раніше був помічником
нардепів від «Батьківщини» А. Іванчука та «Народного фронту» Д. Сторожука.
Ф. Бендюженко народився 23 липня 1982 р. Є членом партії «Народний
фронт», проживає в Києві (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2017. –
17.02).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин та
мжнаціональних відносин Г. Немиря закликав до невідкладної ратифікації
Римського статуту.
Голова комітету наголосив на нагальній необхідності для України
ратифікувати Римський статут та приєднатися до Міжнародного кримінального
суду (МКС).
«Ратифікаця Римського статуту та приєднання до Міжнародного
кримінального суду – це сильний аргумент у боротьбі з агресією Росії, який
українська влада не використовує. Ратифікацію відтерміновано на три роки.
Кому це вигідно і чому?» – запитав він під час засідання погоджувальної ради
керівництва парламенту.
Г. Немиря також нагадав, що ратифікація Римського статуту – це одне із
зобов’язань нашої держави згідно з Угодою про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.02).
***
Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 20 лютого заслухав
інформацію заступника Генерального прокурора України, головного
військового прокурора А. Матіоса про результати роботи правоохоронних
органів щодо відшкодування державі збитків, завданих унаслідок вчинення
корупційних та інших правопорушень, і надходження відповідних коштів до
державного бюджету.
Під час розгляду питання було наголошено, що органами військової
прокуратури в межах здійснення досудового розслідування особливо тяжких
злочинів у сфері економіки, скоєних створеною екс-президентом України
В. Януковичем злочинною організацією, восени 2016 р. з деякими
співучасниками вчинених злочинів укладено угоди про визнання винуватості, за
якими підозрювані особи за вироком суду вже відшкодували збитки на суму
152,1 млн грн, а такі кошти наприкінці минулого року зараховані до
державного бюджету (хоча не були заплановані).
Враховуючи викладене, а також причинно-наслідковий зв’язок між
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злочинними діями відповідних осіб і подальшими трагічними подіями під час
Революції гідності та антитерористичної операції, для вшанування пам’яті
героїв у дні третіх роковин розстрілів на Майдані та загиблих
військовослужбовців Збройних сил України (загальна кількість яких становить
3 тис. 256 осіб, з яких 106 – герої Небесної Сотні та 3 тис. 150 –
військовослужбовці Збройних сил України) Комітет з питань бюджету ухвалив
таке рішення: рекомендувати Кабінету Міністрів України терміново
врегулювати питання щодо надання одноразової грошової допомоги членам
сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського
протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р.,
членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній
операції, за рахунок відповідних сум, стягнутих з винних осіб за заподіяну
державі шкоду (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.02).
***
У Верховній Раді України розпочала свою роботу триденна робоча
група Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ з питань Регламенту під
керівництвом співголів Б. Тарасюка та М. Лупу за участі делегацій
Європейського парламенту, Азербайджану, Вірменії й Молдови.
Відкриваючи зустріч, співголова ПА ЄВРОНЕСТ народний депутат
Б. Тарасюк подякував присутнім за серйозне ставлення до роботи асамблеї та
бажання бути поряд з українцями в ці знаменні дні пам’яті про героїв Небесної
Сотні. За словами другого співголови М. Лупу, «рішення, які прийматимуться
цими днями під час засідань робочої групи, сформують підґрунтя для подальшої
успішної роботи ПА ЄВРОНЕСТ». Окремо промовець зупинився на питанні
набуття членства в асамблеї Республікою Білорусь.
Під час роботи розглядатиметься «Новий сценарій» ПА ЄВРОНЕСТ
(думки кожної делегації щодо кожної позиції), а також буде сформовано
загальну позицію компоненту. Обговорюватимуться поправки до Регламенту
асамблеї.
Основним результатом зустрічі стало обговорення та вироблення рішень
щодо питань, які стосуються подальшої діяльності ПА ЄВРОНЕСТ,
узгодження процедурних питань, визначення позиції щодо потенційної участі в
роботі асамблеї представників делегації Білорусі.
Варто зазначити, що українська делегація вже традиційно стала
своєрідним координатором у процесі підвищення ефективності діяльності
робочих органів асамблеї, зокрема комітетів. Свідченням такого твердження
служить значна кількість заходів, які відбулися останнім часом у Києві.
Важливою також залишається практична реалізація розроблених
ініціатив.
Резюмуючи засідання, глава постійної делегації Верховної Ради в
Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Б. Тарасюк наголосив на важливості
повноцінної участі представників асамблеї у саміті «Східного партнерства» з
метою кооперації та узгодження спільних позицій.
Довідково. Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ – парламентська
установа «Східного партнерства» між Європейським Союзом і його
східноєвропейськими партнерами. Установчий акт Парламентської асамблеї
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ЄВРОНЕСТ підписаний у Брюсселі 3 травня 2011 р. 3 квітня 2011 р.
ПА ЄВРОНЕСТ ухвалила резолюцію, у якій закликала українську владу
негайно внести зміни до ст. 365 Кримінального кодексу України, за якою було
засуджено Ю. Тимошенко, а також негайно забезпечити належне лікування
Ю. Тимошенко і Ю. Луценка (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президентське подружжя разом з родинами героїв Небесної Сотні
взяли участь у панахиді за загиблими у Михайлівському соборі.
Президент П. Порошенко разом з дружиною М. Порошенко та родинами
героїв Небесної Сотні взяли участь в панахиді за загиблими активістами
Майдану. Богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі відправив
Святіший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
На початку молитви Філарет зазначив, що український народ має міцну
силу духу, і саме її проявили герої Небесної Сотні, які віддали своє життя за
волю та свободу України. Присутні помолилися за упокій душі героїв і Боже
благословення, допомогу усім українцям у захисті країни.
Після завершення панахиди Президент з дружиною встановили лампадки
біля фотопортретів героїв Небесної Сотні (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
20.02).
***
Імена п’ятьох наймолодших героїв Небесної Сотні будуть увічнені в
іменних стипендіях для молоді, повідомив Президент України
П. Порошенко.
Президент разом з Прем’єр-міністром В. Гройсманом, Головою
Верховної Ради А. Парубієм, Генеральним прокурором Ю. Луценком і
урядовцями провели зустріч з родинами героїв Небесної Сотні. Глава держави
доручив уряду забезпечити встановлення державних іменних стипендій на честь
героїв Небесної Сотні.
Під час зустрічі з родинами героїв Небесної Сотні Президент зазначив,
що загиблі активісти захищали життя всього народу та його цивілізаційне
європейське майбутнє, а також право українського народу самому визначати
свою долю. Він наголосив, що мільйони людей, які вийшли на Майдан у
листопаді 2013 р., вимагали права жити по-людськи, по-європейськи, але були
зустрінуті кулями.
«Ми й сьогодні відчуваємо, незважаючи на те, що пройшло три роки,
нестерпний біль через втрату близьких та рідних, друзів і побратимів, через
втрату співвітчизників і героїв. Вони зараз з нам в наших помислах і серцях», –
сказав П. Порошенко.
Президент назвав дуже важливим, щоб пам’ять героїв Небесної Сотні
назавжди лишалася в серцях українців, і повідомив, що кілька днів тому була
започаткована процедура розроблення проекту Меморіалу пам’яті героїв
Небесної Сотні. «Просив би Прем’єр-міністра і наш уряд підтримати ініціативу
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щодо встановлення державних іменних стипендій на честь героїв Небесної
Сотні найкращим студентам, молодим науковцям та учням», – сказав
Президент.
Глава держави наголосив, що стипендії мають носити імена п’ятьох
наймолодших за віком загиблих учасників Революції гідності – У. Голоднюка,
Н. Войтовича, Ю. Поправки, Р. Гурика і Д. Максимова. «Вважаю доречним
встановлення таких стипендій в навчальних закладах, де вони мріяли
навчатися», – додав П. Порошенко.
Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв Небесної Сотні хвилиною
мовчання.
Президент України також зазначив, що «для того, щоб побудувати країну,
про яку мріяли герої Небесної Сотні, необхідні внутрішній мир і тверда
підтримка світу у боротьбі із зовнішньою агресією».
Зустріч відбулася на території Михайлівського собору (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 20.02).
***
Президент присвоїв звання Герой України загиблому учаснику АТО
В. Сліпаку.
Президент П. Порошенко присвоїв звання Герой України українському
оперному співаку, волонтеру, учаснику Революції гідності та війни на Донбасі
В. Сліпаку посмертно.
В. Сліпак був солістом у Паризькій національній опері, активним
учасником помаранчевої революції, з початком Революції гідності очолив
волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на
підтримку України.
З 2015 р. воював на Донбасі. В. Сліпак загинув 29 червня від кулі
снайпера поблизу Луганського Бахмутського району Донецької області
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 20.02).
***
У рамках робочого візиту до Німеччини Президент України
П. Порошенко провів зустріч із віце-президентом США М. Пенсом.
За підсумками зустрічі глава Української держави повідомив, що Україна
залишається одним з пріоритетів у політиці нової адміністрації США.
«Ще раз отриманий потужний сигнал про те, що США є з Україною, що
для нової адміністрації США Україна знаходиться серед перших пріоритетів.
Питання Криму і рішуча боротьба за звільнення Криму також залишається
серед пріоритетів», – підкреслив П. Порошенко під час спілкування зі ЗМІ.
Глава держави наголосив, що зустріч із віце-президентом США тривала
майже вдвічі довше запланованого часу. П. Порошенко та М. Пенс детально
обговорили координацію дій щодо ситуації на Сході України та російської
окупації територій на Донбасі, а також координацію ефективних кроків і
формування українського порядку денного щодо переговорів з РФ. «Був
приємно вражений дуже доброю поінформованістю віце-президента США про
деталі процесу, який відбувається», – зазначив глава держави.
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Президент України також запросив віце-президента США відвідати
Україну з візитом.
Глава Української держави зазначив, що його зустрічі в рамках
Мюнхенської конференції з питань безпеки підтвердили потужну солідарність з
Україною. «Дуже важливо, що сьогодні і вчора Україна залишалася серед
перших і головних тем на безпековій конференції. І ми отримали чергове
підтвердження потужної світової солідарності з Україною, допомагаючи нам під
час російської агресії», – підкреслив П. Порошенко.
Президент ще раз наголосив, що вирішення жодних питань за спиною
України не планується і не буде (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 18.02).
***
Президент П. Порошенко у рамках робочого візиту до Німеччини провів
зустріч із Генеральним секретарем НАТО Й. Столтенбергом.
Глава держави поінформував Генсекретаря НАТО про складну безпекову
ситуацію на Донбасі та істотну ескалацію напруженості, спричинену
масованими обстрілами з боку контрольованих Росією бойовиків в районі
Авдіївки.
Й. Столтенберг підкреслив, що Північноатлантичний альянс зупинив
практичну співпрацю з Росією, а також підтримує санкції до повного виконання
Росією мінських домовленостей.
П. Порошенко висловив вдячність Генсекретарю за чітку позицію щодо
засудження агресивної політики Росії та її дій на Донбасі. Він також подякував
за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку
НАТО та відзначив важливість збереження трансатлантичної єдності в
реагуванні на агресію Росії, що триває.
Глава Української держави підкреслив важливість практичної допомоги,
яку надає НАТО Україні для зміцнення обороноздатності та реформування
сектору безпеки й оборони відповідно до стандартів Альянсу.
Під час зустрічі було домовлено активізувати подальшу роботу в рамках
цільових трастових фондів НАТО на підтримку України.
П. Порошенко також запросив делегації Північноатлантичної ради НАТО
здійснити візит в Україну в 2017 р. (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 18.02).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з головою політичної
групи Європейської народної партії у Європейському парламенті
М. Вебером. Було обговорено шляхи підтримки України з боку найвпливовішої
європейської партії у реалізації реформ і відновленні територіальної цілісності.
Глава держави детально поінформував лідера ЄНП про загострення
безпекової ситуації на Донбасі та продовження російської агресії проти
України.
У свою чергу М. Вебер підтвердив принципову та консолідовану позицію
щодо збереження санкцій проти Росії до моменту відновлення суверенітету й
територіальної цілісності України, включаючи Крим.
Президент України прийняв запрошення взяти участь у найближчому
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розширеному саміті Європейської народної партії (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
18.02).
***
У рамках участі у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки
Президент України П. Порошенко провів зустріч із президентом Республіки
Польща А. Дудою.
Президент України поінформував про ескалацію ситуації на Донбасі та
агресію Росії проти України, що триває.
П. Порошенко наголосив на важливості дотримання режиму санкцій ЄС
проти Росії до повного виконання нею мінських домовленостей і відновлення
територіальної цілісності України.
Співрозмовники також обговорили питання примирення українського та
польського народів, рішуче засудивши нещодавні акти вандалізму, що мали
місце в Гуті Пеняцькій та Історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські
могили» та найімовірніше були організовані третьою стороною.
Глава Української держави високо оцінив послідовну позицію Польщі
щодо протидії реалізації проекту «Північний потік-2» та оскарження рішення
Європейської комісії щодо збільшення прокачування газу через газопровід
OPAL.
Сторони також обговорили питання залучення України до регіональних
ініціатив, зокрема співпраці між країнами Адріатики, Балтії та Чорного моря.
Під час зустрічі також було досягнуто домовленості про проведення
найближчим часом у Києві консультаційного комітету президентів України та
Республіки Польща (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 18.02).
***
У рамках 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент
України П. Порошенко провів зустріч із прем’єр-міністром Баварії
Г. Зеєгофером. Глава держави подякував за підтримку і допомогу, що
надавалася Баварією для відновлення української державності за радянських
часів.
П. Порошенко поінформував главу баварського уряду про загострення
безпекової та гуманітарної ситуації на Донбасі, зокрема в Авдіївці, що
підтверджує порушення Росією мінських домовленостей.
Під час зустрічі було відзначено важливість збереження санкційного
режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної
цілісності України, включаючи Крим.
Співрозмовники також домовилися про поглиблення торговельноекономічних зв’язків між Україною та Баварією з використанням потенціалу
зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.
Г. Зеєгофер також наголосив, що баварський уряд підтримує якнайшвидше
надання українцям безвізового режиму.
Сторони привітали відновлення роботи українсько-баварської постійної
комісії після шестирічної паузи, що надасть додаткового імпульсу розвитку
міжгалузевого співробітництва.
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Президент України висловив особливу вдячність главі баварського уряду
за оздоровлення у Баварії дітей із зони проведення антитерористичної операції
на Донбасі.
П. Порошенко запросив Г. Зеєгофера відвідати Україну з візитом
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 18.02).
***
Президент України П. Порошенко, перебуваючи з візитом у Німеччині в
рамках участі у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, провів
телефонну розмову з державним секретарем США Р. Тіллерсоном.
Глава держави привітав Р. Тіллерсона з призначенням на посаду та
побажав успіхів у виконанні відповідальної зовнішньополітичної місії.
Президент поінформував держсекретаря США щодо останньої ескалації
ситуації на Донбасі та порушення Росією мінських домовленостей.
Зі свого боку держсекретар США поінформував про результати зустрічі на
рівні міністрів закордонних справ країн G-20 у Бонні та наголосив на
важливості виконання мінських домовленостей.
Під час розмови йшлося про протидію російській агресії, що триває, і
відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з
Кримом, у тому числі за допомогою політики санкцій.
П. Порошенко та Р. Тіллерсон окреслили коло питань, які потребують
нагальної уваги на цьому етапі зміцнення стратегічного партнерства між
Києвом і Вашингтоном.
Президент України запросив Р. Тіллерсона відвідати з візитом Україну
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 17.02).
***
Президент П. Порошенко під час панельної дискусії «Майбутнє Заходу:
падіння чи повернення» на 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки
наголосив, що політика умиротворення не зупинить агресора і будь-яка
угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.
«Я маю честь представляти тут 45-мільйонну європейську націю. Від її
імені дозвольте мені запевнити вас, що ми ніколи не погодимось, що хтось десь
буде визначати нашу долю без нас. Будь-яка угода за нашою спиною буде
негайно рішуче анульована мільйонами українців, які вже довели здатність
боротися за свою незалежність», – сказав глава держави, підкресливши, що
українці не мають наміру здаватися і готові захищати свою країну.
«Мій меседж простий: нічого про Україну без України. Будь-яка угода з
Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію», – наголосив
П. Порошенко.
Він констатував, що багато країн у Європейському Союзі та за межами
Атлантики відчули на собі дії Росії, яка сповідує доктрину про те, що вона не
має меж. Відчула і Україна. «Єдиний гріх України в тому, що моя країна одного
разу вирішила жити незалежно, на своїй землі, за нашими демократичними
цінностями. Ми хочемо свободи – Росія хоче нас покарати за це», – зауважив
глава Української держави.
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Президент висловив думку, що нині саме час для світової спільноти, щоб
протистояти цьому та дати гідну відповідь, підтримуючи Україну у її
відстоюванні своєї незалежності. «Є тільки один час і одне місце для того, щоб
протистояти цьому вченню і зупинити появу російського реваншизму. Це
абсолютно історичний шанс для всіх нас. Але перш за все це – історичний шанс
для нової адміністрації США і міцної трансатлантичної єдності, – сказав
П. Порошенко. – Це унікальне вікно можливостей для того, щоб м’яка сила
показала свою міць. Але це вікно занадто маленьке в часі та можливостях».
Він повідомив, що отримав точне запевнення у єдності та солідарності
заради миру під час розмови з новим держсекретарем США Р. Тіллерсоном та у
виступах Президента Польщі А. Дуди і сенатора США Д. Маккейна. «Це саме
те, чого ми зараз потребуємо. Підтримка України є єдиним способом зупинити
триваючу агресію і повернути Росію на шлях поваги до міжнародного права і
світового порядку», – підкреслив П. Порошенко.
Президент нагадав, що Україна чимало зробила для збереження миру і
стабільності, «зробила більше, ніж ми отримали у відповідь». Як приклад він
навів невиконаний Будапештський меморандум, за яким Україна добровільно
відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу.
Підтримка України є найдешевшою інвестицією в безпеку вільного світу,
переконаний глава Української держави. Він також певен, що для цього є всі
інструменти. Серед таких, крім дотримання обіцянок перед партнерами і
збереження трансатлантичної єдності та солідарності з боку трансатлантичної
спільноти, П. Порошенко назвав збереження санкцій щодо країни-агресора.
«Ніщо так не протверезить Москву як рішучість Заходу у забезпечені
дотримання “червоних ліній” шляхом жорстких санкцій. Санкції – наш актив, а
не відповідальність. Вони є проявом нашої сили, якщо вони залишаться в дії», –
наголосив глава держави, зауваживши, що їх послаблення, навпаки, буде
проявом слабкості. «Зупинення дипломатичного тиску на Росію або
пом’якшення санкцій, перш ніж Росія вийде з Донбасу і Криму, сприятиме
подальшій агресії», – підкреслив Президент, назвавши доказом цього
загострення ситуації на Донбасі.
«За останні 24 години мій народ втратив трьох солдат. Дванадцять були
поранені, більшість з них в Авдіївці. Російська артилерія обстрілює мирні
квартали. Один мирний мешканець був вбитий російською артилерією за
останню добу, ще два були поранені. Ви маєте розуміти ціну, яку ми платимо
зараз», – сказав П. Порошенко.
Ще одним вагомим інструментом на підтримку Президент назвав
відкритість і доступність ЄС для проєвропейських партнерів та союзників.
«Європейський проект є набагато більш стійким, ніж уявляє Кремль. Цінності,
які лежать в основі цього проекту, значно перевищують фобії, які
використовуються для залякування європейців. Віра українців в європейський
проект і його цінності є сильнішою, ніж віра в ядрі Європи», – сказав
П. Порошенко.
«Я можу запевнити, що Україна зараз – найбільш єврооптимістична країна
на європейському континенті. І я пишаюсь тим, що я є лідером такої
оптимістичної країни за нинішніх умов», – резюмував глава Української
держави, закликавши світову спільноту не повторювати драматичних помилок
минулого і консолідувати нашу єдність та солідарність для того, щоб показати
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агресору «місце, якого він заслуговує». «Так ми зможемо досягти миру для
нашого покоління», – наголосив Президент (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
17.02).
***
Президент П. Порошенко закликав депутатів підтримати зміни до
закону про заочне правосуддя для можливості передачі до суду
обвинувачення проти В. Януковича.
«Єдина і спільна наша позиція – звернення до депутатів. Ми не можемо
чекати місяцями, бо 15 квітня закінчується дія закону, і вони знову вислизнуть
від відповідальності. Це наше тверде і наполегливе прохання: цього тижня
проголосувати закон, який дозволяє передати справу Януковича до суду», –
сказав глава держави під час зустрічі з родинами героїв Небесної Сотні.
Президент наголосив на важливості цього суду над В. Януковичем: «Щоб
саме рішенням суду він був позбавлений звання Президента, бо суд встановлює
провину, а парламент лише дає політичну оцінку».
У свою чергу присутній на заході Генеральний прокурор Ю. Луценко
наголосив на важливості підтримки вже на цьому тижні законопроекту, яким
уточнюється закон про порядок заочного правосуддя. Він пообіцяв, що після
того, як цей законопроект буде прийнято, обвинувачення В. Януковича у
державній зраді буде передано до суду протягом 10 днів.
«Впевнений, що ми можемо цього року передати до суду звинувачення у
державній зраді Януковича і загрозі територіальній цілісності, що
підтверджується написанням ним листа на адресу Путіна та Держдуми Росії, що
сприяло окупації Криму і подальшим діям», – сказав Генпрокурор (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 20.02).
***
Своїми діями учасники блокування руху залізничного транспорту на
лінії розмежування з окупованими територіями не блокують бойовиків, а в
першу чергу шкодять усій державі, заявив Президент П. Порошенко.
«У зв’язку з абсолютно безвідповідальними діями політиканів, які на темі
блокування влаштували собі абсолютно цинічний піар на крові, виникли прямі
загрози енергетичній безпеці держави. Причому загрози сьогодні
розповсюджуються не лише на енергетичну галузь, – наголосив глава держави
на засіданні Ради національної безпеки і оборони. – Вони “захищають”
українську металургію від українського ж коксу, українські родини – від
українського тепла, українські хати від українського світла, українців від
робочих місць, а українську гривню – від стабільності».
Президент нагадав, по-перше, що через брак енергетичного вугілля
виникли проблеми з енергопостачанням ряду міст – від Києва до Чернігова,
Краматорська, Кременчука, Сум.
По-друге, за словами П. Порошенка, очевидними є ризики для
металургійних підприємств, деякі з яких вимушені скоротити виробництво
через брак сировини. Глава держави зазначив, що така ситуація створює,
зокрема, загрозу скороченню валютних надходжень, оскільки лише в
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металургійному комплексі обсяг валютної виручки в річному вимірі становить
понад 2 млрд дол. «Нікому не треба пояснювати наслідки для курсової
політики, для інфляційних процесів, для рівня добробуту і життя кожного
громадянина України, – підкреслив П. Порошенко. – По-третє, вони створюють
образ слабкої держави, хаосу і отаманщини, коли держава не здатна навести
порядок, і такою видається картина в закордонні ЗМІ».
Крім того, підкреслив Президент, такі дії дискредитують Україну в очах
населення тимчасово окупованих територій і тим самим створюють перешкоди
для подальшої реінтеграції та повернення окупованих територій в Україну,
повернення України на території, які будуть звільнені політико-дипломатичним
шляхом.
«По суті, я хочу наголосити: вони блокують не ОРДО/ОРЛО і не їм
створюють проблеми. Вони блокують Україну, вони блокують нашу боротьбу
за відновлення територіальної цілісності, – сказав він. – Тверда моя позиція і
позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми
маємо повернути ці території Україні. І є абсолютно інша, хибна позиція
політиканів, які кажуть, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати
її… Не ви ці землі збирали і не вам їх відрізати».
Президент також нагадав, що у червні 2015 р. було встановлено чіткий
перелік товарів, які заборонено перевозити через лінію розмежування, який
було затверджено РНБО, направлено до уряду та Антитерористичного центру.
Після чого було встановлено пункти пропуску і забезпечено контроль для того,
щоб захистити мир, спокій та безпеку українських громадян, додав він.
Глава держави також зауважив, що пізніше цей перелік було доповнено, а
нині планується його додатково розширити – включити до списку заборонених
до перевезення радіотовари, будівельні матеріали задля унеможливлення
будівництва фортифікаційних споруд з боку бойовиків тощо.
Глава держави також повідомив, що українські партнери з Європейського
Союзу та Сполучених Штатів Америки рішуче засуджують блокаду (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 16.02).
***
Під час засідання Ради національної безпеки і оборони Президент
П. Порошенко повідомив, що Україна збільшила долю атомної енергетики в
загальному енергобалансі країни.
«Мені приємно повідомити, що ми різко збільшили долю атомної
енергетики в загальному енергетичному балансі. Було 47 %, зараз стрімко
наближається до 60 %. А це мільйони тонн вугілля, якого більше не потребує
Україна», – зазначив він. При цьому глава держави висловив упевненість, що ці
кроки дадуть змогу вийти на бажаний результат.
Президент також привітав факт розробки проектів модернізації
генеруючих потужностей, які використовують антрацитове вугілля, та
переведення їх на використання вугілля газової групи. «Мова йде про суттєве
збільшення коефіцієнту корисної дії і забезпечення, щоб вони працювали на
будь-яких видах пального. Незважаючи на те що на це потрібно два-три роки,
ця робота має розпочатися негайно і вже», – сказав Президент.
За словами П. Порошенка, засідання також присвячено аналізу та
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контролю виконання ряду заходів, які пов’язані з рішеннями РНБО, що
приймалися у 2014–2016 рр.
Крім того, Президент повідомив про свої домовленості з польськими та
китайськими партнерами щодо модернізації українських енергогенеруючих
компаній. «Ми про це говорили з моїми польськими колегами, щодо можливості
залучення кредитних ресурсів, і під час моєї нещодавньої зустрічі з президентом
Китаю Сі Цзіньпіном, щоб переорієнтувати китайське кредитування. Для цього
є усі необхідні позиції», – зазначив П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
16.02).
***
Прем’єр-міністр узяв участь у панахиді за загиблими героями
Небесної Сотні у Михайлівському соборі.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман спільно з Президентом України
П. Порошенком, М. Порошенко, главою Адміністрації Президента І. Райніним і
членами Кабінету Міністрів України взяв участь у панахиді за загиблими
героями Небесної Сотні в Михайлівському Золотоверхому соборі.
Панахиду провів предстоятель Української православної церкви,
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
Після жалобної служби В. Гройсман поспілкувався у подвір’ї собору із
членами родин героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції
гідності (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 20.02).
***
В. Гройсман під час зустрічі з родинами героїв Небесної Сотні,
наголосив, що «боротьба за незалежну і успішну Україну триває. Маємо
перемогти у цій боротьбі».
Прем’єр-міністр України В. Гройсман поспілкувався із членами родин
героїв Небесної Сотні, а також постраждалих під час Революції гідності. «Для
кожного з вас ці дні, які сколихнули увесь світ і нашу державу, є дуже
важкими, – сказав В. Гройсман на початку зустрічі. – Для кожного з нас ті
страшенні події залишили свій відбиток у нашому серці.
Хочу запевнити вас у тому, що особисто я і мої колеги завжди пам’ятаємо
тих, хто залишив цю землю, був безневинно вбитий. Ми розуміємо, яка на нас
лежить відповідальність. Але хочу вас запевнити, що ми віримо у те, що нам
вдасться вивести ситуацію у нашій країні з тієї кризи, в якій перебуваємо, у
таких надзвичайно надскладних умовах, у тому числі військової агресії, яка є і
зовнішньою, і внутрішньою. Боротьба за незалежну і успішну Україну триває.
Ми маємо перемогти у цій боротьбі».
В. Гройсман зауважив, що наприкінці листопада зустрічався з
представниками ініціативної групи постраждалих на Майдані для обговорення
проблемних питань. Минулого тижня відбулася ще одна зустріч із
постраждалими під час Революції гідності, де були представлені реалізовані
урядом рішення на виконання поставлених завдань.
Зокрема, уряд збільшив одноразову грошову допомогу майже удвічі. Так,
члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського
протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 p.,
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осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України, у минулому році
отримували 137 тис. грн, цього року – 320 тис. грн. Особи, які отримали тяжкі
тілесні ушкодження, минулого року отримали 69 тис. грн, цього року –
160 тис. грн. Сума виплат особам з ушкодженнями середньої тяжкості зросла з
35 тис. до 80 тис. грн. Виплати для осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження,
побої, мордування, як визначено законодавством, були на рівні близько
14 тис. грн, у 2017 р. – 48 тис. грн.
Крім того, була підтримана ініціатива щодо створення інституту радників
голів обласних державних адміністрацій з активістів Революції гідності. Уряд
узгодив це питання з Президентом, направив відповідні звернення до областей
для того, «щоб була хоча б одна людина, щоб вирішувати питання матеріальнотехнічного забезпечення». Координатора ініціативної групи постраждалих на
Майдані П. Сидоренка призначено радником Прем’єр-міністра.
Також у структурі Міністерства соціальної політики України створено
сектор соціального захисту постраждалих осіб під час Революції гідності та
членів їхніх сімей, «який буде на постійній основі взаємодіяти для того, щоб
максимально швидко вирішувати усі питання». «Такі механізми дадуть нам
можливість більш швидко працювати, приймати рішення, для того щоб питання
вирішувалися», – зазначив В. Гройсман.
У зустрічі також узяли участь віце-прем’єр-міністр України П. Розенко,
віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Г. Зубко, віце-прем’єр-міністр із питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України І. Климпуш-Цинцадзе, міністр освіти і
науки України Л. Гриневич, міністр культури України Є. Нищук, міністр
соціальної політики А. Рева, в. о. міністра охорони здоров’я України У. Супрун,
голова Служби безпеки України В. Грицак, керівник Національної поліції
України С. Князєв.
Учасники спілкування вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні
хвилиною мовчання (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
20.02).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман зустрівся з представниками
ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані.
Зустріч стала продовженням попередньої наради В. Гройсмана з
учасниками Революції гідності наприкінці листопада 2016 р. Тоді за
результатами обговорення Прем’єр-міністр дав ряд доручень щодо
урегулювання окреслених «майданівцями» проблем, зокрема щодо внесення
постраждалих/поранених на Майдані до Єдиного державного автоматизованого
реєстру пільговиків і забезпечення необхідних виплат.
Під час зустрічі Прем’єр-міністр і присутній міністр соціальної політики
А. Рева поінформували представників ініціативної групи про реалізовані урядом
рішення. «Як ми домовлялися, ми нещодавно збільшили одноразову допомогу у
2,3 раза. Найближчим часом вже розпочнуться перерахування, тобто все
абсолютно зафіксовано. Врегулювали питання включення постраждалих на
Майдані до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають
право на пільги. Це теж питання не вирішувалося, ми його врегулювали», –
підкреслив він.
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Уряд вніс до парламенту проект закону щодо поширення статусу учасника
бойових дій на постраждалих на Майдані.
Крім того, була підтримана ініціатива щодо рекомендування призначення
радників голів обласних державних адміністрацій. Прем’єр-міністр дав
відповідне доручення – «і на місцях вже теж відбуваються такі призначення»,
зазначив він.
Глава уряду також повідомив, що координатора ініціативної групи
постраждалих/поранених на Майдані П. Сидоренка призначено радником
Прем’єр-міністра.
У свою чергу П. Сидоренко зауважив, що уряд виконав фактично 95 %
доручень, які було дано на минулій зустрічі, «це дуже великий показник».
«Нарешті на третій рік трагічних подій перемоги Революції гідності
виконавча влада не тільки згадала, що є поранені «майданівці», а й почала
системно і щодня займатися цими проблемними питаннями. Ми спільними
зусиллями працюємо, і це тільки початок», – зазначив П. Сидоренко.
Він також зауважив відкритість міністерств у вирішенні проблемних
питань. «Технічні питання зараз обговорюються з Мінсоцполітики, МОЗ. Є
постійний діалог, немає глухої стіни. Немає того, що дати проходять, проблеми
залишаються, про поранених забувають. Ні, ми створили систему, яка
працює», – сказав він.
Активіст ініціативної групи І. Балацький подякував за збільшення
одноразової грошової допомоги. «Справді, протягом півроку ми відчуваємо
турботу держави до себе. Ми бачимо, що держава вашими руками почала
віддавати борги тим, хто свій борг віддав авансом», – сказав він.
В. Гройсман зауважив, що уряду та «майданівцям» вдалося вивести на
новий рівень двосторонню взаємодію і співпрацю, що забезпечить її
результативність.
Так, у структурі Міністерства соціальної політики України створено сектор
соціального захисту постраждалих осіб під час Революції гідності та членів
їхніх сімей. У Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі визначено відповідальних за опрацювання документів,
пов’язаних із задоволенням потреб громадян, які постраждали під час участі у
Революції гідності.
«Коли є ваша проблематика і розуміння, що потрібно зробити, а з нашого
боку розуміння того, що це важливо, тоді ми можемо отримати якісний
результат. Зараз, коли механізми створені, ці питання будуть вирішуватися.
Вдячний за такі ініціативи», – зауважив глава уряду.
Учасники зустрічі вшанували загиблих героїв Небесної Сотні хвилиною
мовчання.
В обговоренні також узяли участь віце-прем’єр-міністр України
П. Розенко, в. о. міністра охорони здоров’я У. Супрун, міністр культури
Є. Нищук і міністр освіти і науки Л. Гриневич (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 17.02).
***
Уряд найближчими місяцями представить рішення щодо пенсійної
реформи, що передбачатиме підвищення пенсій і дасть змогу подолати
дефіцит Пенсійного фонду вже до 2024 р. Про це Прем’єр-міністр України
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В. Гройсман повідомив під час виставки сільськогосподарської техніки «Agro
Animal Show-2017. Зернові технології-2017. Фрукти. Овочі. Логістика-2017».
«Ми найближчими місяцями презентуємо наш підхід і будемо просити
підтримки українських громадян і українського парламенту для того, щоб раз і
назавжди змінити систему, яка дасть можливість відновити соціальну
справедливість і людям отримувати вищі пенсії. Це завдання № 1 для мене як
Прем’єр-міністра і нашого уряду», – заявив В. Гройсман.
Пенсійна реформа складатиметься у тому числі з підвищення пенсій
українцям, зауважив глава уряду.
«Нам треба здолати дефіцит Пенсійного фонду, який дорівнює більше
140 млрд грн. Це серйозний виклик, але я розумію, як його здолати. І я вважаю,
що при правильному підході до 2024 р. ми вийдемо на бездефіцитний
Пенсійний фонд. Ми запропонуємо рішення і будемо просити підтримки
українських громадян. Від цього рішення виграють українські громадяни, –
наголосив В. Гройсман. – Моє завдання на цей рік глобально полягає у тому,
щоб, з одного боку, розвивати економіку, зробити все для того, щоб вона стала
сильною і люди це відчули, а з іншого боку, провести пенсійну реформу, яка
побудує нову справедливу пенсійну систему».
Він також зауважив, що уряд завершує підготовку до підписання
меморандуму про співпрацю із МВФ. У документі немає жодного слова про
підвищення пенсійного віку для українців, наголосив Прем’єр-міністр.
«Ми працюємо з МВФ. Фактично, на завершальній стадії – завершуємо
роботу над підготовкою підписання. Як тільки буде готово, ми скажемо: “Ми
завершили і такі маємо параметри”. Хочу одразу сказати одну річ. Нехай на
цьому ніхто не спекулює. Ми не маємо у меморандумі жодного слова про
підвищення пенсійного віку для українців», – підкреслив В. Гройсман
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 17.02).
***
Уряд здійснює ряд кроків у напрямі досягнення енергетичної
незалежності: збільшує баланс атомної енергетики, нарощує видобуток
українського газу, розвиває гідроенергетику. Здійснені заходи дадуть змогу за
шість років абсолютно зменшити залежність від антрацитового вугілля. На
цьому наголосив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час виставки
сільськогосподарської техніки у п’ятницю, 17 лютого.
«Якщо хтось скаже, що уряд недостатньо зробив, щоб забезпечити цю
енергетичну безпеку, то це будуть пусті слова, – підкреслив Прем’єр-міністр. –
Ми йдемо цим шляхом, і ми забезпечимо, я це гарантую, енергетичну безпеку
нашої держави».
Так, у 2016 р. уряд зупинив падіння видобутку українського газу та
наростив його видобуток, зауважив В. Гройсман. Сьогодні Україна має надра,
які розвідує, та збільшуватиме обсяг видобутку газу. Прем’єр-міністр
переконаний, що за три-п’ять років, у 2020 р., Україна зможе взагалі
відмовитися від імпорту газу.
Крім того, уряд збільшив питому вагу атомної енергетики у балансі
електроенергетики з 47 до 57 %. «Це реальна економія вугілля, яке раніше
спалювалося», – зазначив він.
В. Гройсман нагадав, що наприкінці січня відвідав Хмельницьку АЕС.
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Глава уряду також нагадав, що у червні 2016 р. на Дністровській ГАЕС
було запущено агрегат. «Це 300 МВт електроенергії, яка виробляється на
гідроенергетиці і заміщує сьогодні відповідно вугілля».
Також на Дністровській ГАЕС розпочато будівництво четвертого агрегату
на 350 МВт, зазначив глава уряду. «Це все зменшує нашу залежність від
вугілля антрацитової групи», – наголосив В. Гройсман.
У вересні було побудовано дві лінії електропередач від Хмельницької та
Рівненської станцій туди, де був дефіцит енергії – у центрі країни. «Це ще один
захід, де ми довантажили атомну енергетику», – зауважив він.
Крім того, сьогодні будується лінія від Запорізької атомної електростанції.
У березні 2017 р. буде закінчено модернізацію одного блоку на
Трипільській ТЕС, що передбачить перехід з антрацитової групи вугілля на
газову групу, що виробляється на контрольованій Україною території.
«Це означає, що по року з наступного опалювального сезону близько
2,5-3 млн т ми вже зможемо зекономити, тобто не отримувати антрацитову
групу вугілля. Було 9 млн т споживання, а стане 6 млн т. І ми йдемо далі. За
наступний рік зможемо зменшити ще на 2,5–3 млн. Це вже буде абсолютно
зменшена залежність», – підкреслив глава уряду.
«Тому той, хто говорить, що нічого не зроблено, або нічого не розуміє, або
не бачить очевидних речей, – наголосив В. Гройсман. – Одна справа
розмовляти, що нічого не робиться, а інша – взяти і зробити. Я впевнений у
тому, що ми забезпечимо енергетичну безпеку нашої держави і по
електроенергії, і по газу».
Говорячи про структуру електроенергії у країні, В. Гройсман зазначив, що
57 % виробляється атомною енергетикою, третина – з теплової енергії, вугілля,
на теплоелектростанціях, 9 % – гідроенергетикою, також є частина
альтернативної енергетики.
Україна споживає 24 млн т вугілля, з яких 9 млн т – антрацитове вугілля.
Воно виробляється з українських надр на тимчасово непідконтрольних
територіях, наголосив глава уряду. «Наше завдання – побудувати енергетичну
систему незалежною. Ми над цим сьогодні активно працюємо. Але на певний
період часу нам потрібне це вугілля. Тому заблокувавши це вугілля і все те, що
потрібно для металургійного комплексу України, в чому є ризик – я тут стою на
позиції звичайних українських громадян – це відключення електроенергії. Я все
зроблю для того, щоб цього не допустити. Але якщо запаси вугілля будуть
зменшуватися, іншого варіанта просто не залишиться», – зауважив він.
У зв’язку з цим уряд ввів надзвичайні заходи в енергетичному секторі, щоб
продовжити термін роботи з тих запасів, які були раніше якісно сформовані
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 17.02).
***
Заява МЗС України щодо кремлівського указу про визнання
«документів», виданих на територіях ОРДЛО.
В Україні рішуче засуджують та не визнають ухвалення Кремлем указу
про визнання «документів», що видані на територіях окремих районів
Донецької та Луганської областей України.
Це, де-факто, є визнанням контрольованих Росією на окупованих
українських територіях Донбасу нелегітимних органів влади.
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Російська сторона вкотре порушує державний суверенітет і територіальну
цілісність України, свої міжнародні зобов’язання, фундаментально порушує
мінські домовленості.
Закликаємо наших міжнародних партнерів посилити тиск на Росію з метою
неухильного виконання нею мінських домовленостей і повернення Кремля в
міжнародне правове поле (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
19.02).
***
Міністерство аграрної політики та продовольства працює над
пошуком найефективніших механізмів надання державної підтримки
аграріям і розвитку галузі.
Одним з таких може стати впровадження системи кооперації та надання
коштів через участь у кооперативах. Про це повідомив міністр аграрної
політики та продовольства Т. Кутовий у вітальному слові на Міжнародній
конференції «Кооперація як один з інструментів створення агрорекреаційного
кластера – складової сільського розвитку», яка відбувалася 16 лютого у
Мінагрополітики.
«У рамках держпідтримки на 2017 р. ми зробили декілька революційних
кроків. Маю на увазі 1 % і збільшення прямої підтримки фактично у 20 разів.
Сьогодні міністерство шукає нову формулу, інноваційну ідею, яка б могла бути
ключовою наступного року. І нам здається, що це може бути підтримка
кооперативів. Хочеться вийти на ту модель, яка буде ефективною для усіх
зацікавлених сторін – для фермерів, громадських асоціацій, сільських жителів,
споживачів», – повідомив Т. Кутовий.
Конференція відбувалася під головуванням заступника міністра
О. Ковальової за участі міжнародних експертів і донорів, представників
обласних державних адміністрацій, наукових та освітніх установ, бізнесу,
громадських організацій, керівників сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів. Усього у заході бере участь понад 80 учасників з різних регіонів
України та країн Європи і Канади.
«Від міжнародних експертів дуже цікавим був запропонований досвід ЄС,
Франції, Німеччини та Канади. Але ми не можемо безумовно прийняти будь-яку
модель, яка успішно реалізувалася за кордоном. Ми можемо вивчити успішний
досвід, поглянути на помилки, визначитися з факторами успіху і вже самостійно
запропонувати своє власне бачення», – прокоментувала заступник міністра.
За словами О. Ковальової, в Україні повністю не реалізований потенціал
сільськогосподарської кооперації. Кооперація може стати потужним
інструментом ефективного розвитку сільських громад та аграрного сектору в
цілому. «Кооперація – це ті можливості, які мають бути реалізовані: підвищення
зайнятості у сільській місцевості, забезпечення попиту на продовольство,
зростання доходів сільських родин, виведення продукції дрібних виробників на
організований ринок та на експорт», – зазначила О. Ковальова.
Також під час розмови було відзначено необхідність створення цілісної
системи розвитку кооперативного руху – від освіти та навчання до зміни
підходів у законодавстві та посиленні державної підтримки.
Учасниками конференції було досягнуто домовленості провести широке
громадське обговорення законодавчих ініціатив і запровадити регіональні
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семінари. Перші семінари відбудуться вже у березні у Дніпрі, Миколаєві, Львові
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 16.02).
***
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного
регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних
засадах» обговорили 17 лютого на засіданні круглого столу в Міністерстві
внутрішніх справ України.
У засіданні, яке відбувалося під головуванням голови громадської ради
при МВС України В. Мартиненка, приймали участь начальник департаменту
поліції охорони Нацполіції С. Будник, представники Антимонопольного
комітету України, громадської ради при Державній регуляторній службі
України, представники суб’єктів господарювання, що здійснюють свою
діяльність у галузі надання охоронних послуг і громадськості.
На сьогодні існує необхідність у визначенні категорій об’єктів, у тому
числі особливо важливих, підвищеної небезпеки та стратегічного значення для
економіки та безпеки держави, що підлягатимуть обов’язковій охороні
органами поліції.
«Ми пропонуємо затвердити категорії об’єктів державної форми власності
та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції
охорони. Це, зокрема, особливо важливі об’єкти електроенергетики, об’єкти і
споруди централізованого питного водопостачання, об’єкти Національного
архівного фонду та архівні установи тощо», – зазначив начальник департаменту
поліції охорони Нацполіції С. Будник.
За його словами, перевагами прийняття регуляторного акта стане
затвердження порядку забезпечення охорони поліцією об’єктів та методики
формування ціни на послуги, які надаються органами поліції охорони.
Голова громадської ради при МВС України В. Мартиненко зазначив, що
проект постанови також було направлено на розгляд громадськості до областей
для обговорення. У 21 регіоні створено робочі групи громадськості щодо
співпраці і взаємодії з органами, що координуються міністром внутрішніх
справ.
«Сьогодні ми почали процедуру громадського обговорення проекту
постанови КМУ, яке має проходити не менше 15 днів. Запрошую усіх
представників громадськості до роботи. У результаті ми повинні отримати
якісний документ, який урегулює всі питання охорони об’єктів державної
власності»,
–
зазначив
В.
Мартиненко
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 17.02).

ПОЛІТИКА
Работа нормандского формата должна быть продолжена, пока не
будет достигнуто долгосрочное прекращения огня на Донбассе, заявила
федеральный канцлер Германии А. Меркель в ходе Мюнхенской конференции
по безопасности.
«К сожалению, не все пункты минских договоренностей выполнены, но
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работа идет, и мы должны продолжить эту работу. Мы должны добиться
долгосрочного прекращения огня, – сказала А. Меркель. – Минские
договоренности – это единственное, что у нас есть для продолжения диалога и
создания возможностей для решения проблем».
Также она заявила об отсутствии формальных оснований для реализации
политической части минских договоренностей по урегулированию ситуации на
Востоке Украины (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 18.02).
***
Альтернативу минским договоренностям искать не будут, несмотря
на сложности, которые возникают в выполнении подписанных соглашений,
заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности
внешнеполитический представитель Евросоюза Ф. Могерини.
«Для нас приоритет – сделать еще больше, чтобы минские соглашения
были имплементированы. Формат встречает вызовы и трудности, но мы не
будем искать новый формат, мы нацелены на результат. У нас нет времени
обсуждать формат, – подчеркнула Ф. Могерини. – Фокус должен оставаться на
Украине. Мы имеем европейское единство вокруг минских соглашений. Для нас
важно, чтобы они были полностью выполнены. Мы внедрили санкции в
отношении России из-за аннексии Крыма и конфликта на Востоке Украины. Эти
санкции связаны с выполнением минских договоренностей – это позиция ЕС»
(Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua). – 2017. – 18.02).
***
США будут делать все необходимое для ответственности России за
выполнение минских договоренностей, в частности деэскалации ситуации
на Донбассе, заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности вицепрезидент США М. Пенс.
«Нужно добиться, чтобы Россия выполняла минские соглашения, начиная
с деэскалации ситуации. И я хочу сказать, что США будут продолжать
требовать, чтобы Россия несла ответственность», – сказал он.
М. Пенс подчеркнул, что в ситуации, когда Россия перекроила
международные границы, США вместе со своими ключевыми партнерами
сделают все, чтобы принять другие критические меры для поддержки НАТО
(ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 18.02).
***
Решение России признать документы, которые выдаются
учреждениями сепаратистов на оккупированной части Донбасса, повредит
возможностям укрепить перемирие, заявил генеральный секретарь ОБСЕ
Л. Заньер.
По его словам, это решение стало шагом назад от и так «очень далекой»
цели остановить войну на Донбассе и осложнит выполнение минских
договоренностей.
Генсек ОБСЕ подчеркнул, что решение признавать такие «документы»,
«конечно же, фактически означает... признание и тех, кто выдает эти
“документы”».
Ранее сообщалось, что российский президент В. Путин подписал указ о
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признании в России документов ЛНР/ДНР, руководствуясь «гуманитарными
соображениями».
Президент Украины П. Порошенко считает признание Россией
«документов», выданных «республиками» на Донбассе, «очередным
доказательством российской оккупации и нарушения норм международного
права».
В свою очередь секретарь СНБО Украины А. Турчинов заявил, что такое
решение В. Путина означает выход России из минского процесса
(Корреспондент.net (www.korrespondent.net). – 2017. – 20.02).
***
В США заявляют, что признание Россией «документов» жителей
ОРДЛО противоречит минским договоренностям. Об этом говорится в
сообщении Посольства США в Украине в Twitter.
«Признание Россией “документов” сепаратистских “республик” тревожно
и противоречит согласованным целям “Минска”», – сказано в сообщении.
Также Посольство США выразило обеспокоенность активизацией боевых
действий, в частности с использованием «градов» на линии соприкосновения, и
призвало к отводу тяжелого вооружения для содействия устойчивому
прекращению огня на Донбассе (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 19.02).
***
Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что указ о признании в России
«документов» граждан «ЛНР/ДНР» будет действовать, пока не будут
выполнены минские договоренности.
С. Лавров подчеркнул, что «в указе черном по белому написано, что
руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями».
«Так что в сугубо гуманитарных соображениях на тот период, пока не
будут выполнены минские договоренности,… указом президента разрешено
принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, для
того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться
железнодорожным, авиационным транспортом по Российской Федерации», –
сказал С. Лавров (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 19.02).
***
Соединенные Штаты Америки не хотят подключаться к
«нормандской четверке» из-за большого количества внутренних проблем,
считает
политолог
А.
Золотарев
(http://ru.golos.ua/politika/ekspert_rasskazal_pochemu_ssha_ne_prisoedinilis_k_nor
mandskoy_chetverke_0343).
«Очевидно, что Соединенные Штаты Америки не горят большим
желанием участвовать в нормандском формате, как и сам Д. Трамп во время
предвыборной кампании акцентировал на том, что это европейские проблемы.
То есть в США сказали, что Украину не бросят, но становиться одним из
участников нормандского процесса там не хотят. У них своих проблем
хватает», – подчеркнул А. Золотарев.
Кроме того, анализируя итоги встречи «нормандской четверки», политолог
отметил, что она «не дала тех результатов, которых от нее ожидали».
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«Можно интерпретировать результаты встречи и подать все куда более в
радужном свете, но по итогам результаты встречи “нормандской четверки” не
дают таких оснований для Украины», – резюмировал А. Золотарев (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 20.02).
***
Издание The New York Times сообщило о передаче советнику
президента США Д. Трампа М. Флинну предложение по миру между
Украиной и Россией. Также предлагались снятия санкций с России.
Предложение якобы сделал депутат А. Артеменко (Радикальная партия
О. Ляшко).
Также издание сообщает, что нардеп предоставил доказательства
коррупционной деятельности Президента Украины П. Порошенко, которые
включали названия компаний и номера банковских переводов. По его мнению,
это должно помочь сместить П. Порошенко с поста и привести к власти в Киеве
новое правительство, не так враждебно настроенное по отношению к России.
Инициатива предусматривает вывод российских войск с Востока Украины
и проведение всеукраинского референдума, на который будет вынесен вопрос о
сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.
В подготовке плана снятия санкций с России и его передаче в Белый дом,
по информации газеты, участвовали личный адвокат Д. Трампа М. Коэн и
бизнесмен Ф. Сатер (бывший советник Д. Трампа).
Посол Украины в США В. Чалый по этому поводу заявил, что
А. Артеменко не уполномочен представлять альтернативные планы мирного
урегулирования от имени государства. Возможность проведения референдума о
передаче Крыма в аренду он назвал грубым нарушением Конституции Украины
(Корреспондент.net (www.korrespondent.net). – 2017. – 20.02).
***
Депутат от Радикальной партии О. Ляшко А. Артеменко подтвердил
передачу плана по аренде Крыма и снятия санкций с России, а также
компромата на П. Порошенко.
Нардеп утверждает, что компромат содержит платежки по Нацбанку, по
оборонке, по офшорным компаниям П. Порошенко и его друзей. Ряд из них
прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными
делами против Президента Украины в Америке.
Эти документы, по его словам, получены в сотрудничестве с экс-главой
СБУ В. Наливайченко. «Мы с ним активно сотрудничаем как в Украине, так и в
США, – заявил нардеп. – Украине нужна перезагрузка власти… Есть два пути.
Первый – Майдан. Но это путь в никуда… Второй путь – досрочные выборы
Рады (Верховной Рады. – Прим. ред.) и, возможно, Президента. Но власть на это
идти не хочет. Заставить ее может только внешнее давление», – пояснил
депутат.
Кроме того, А Артеменко рассказал о плане по передаче Крыма России.
«Проводится всеукраинский референдум, на который выносится следующий
план: Крым передается в аренду России на длительный период, 30–50 лет. По
истечению этого срока в Крыму проводится референдум под контролем
международных структур, на котором и решается окончательно вопрос
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принадлежности полуострова», – заявил А. Артеменко.
Также в его плане есть и пункт по возвращению Донбасса. «Донбасс
возвращается в состав Украины. При этом принимается амнистия по
отношению ко всем, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления.
Граница передается Украине. Но перед этим дается 72 часа свободного
коридора на выход тех, кто не захочет жить в Украине. Далее проводится
всеукраинский референдум с вопросом, нужно ли предоставить Донбассу
особый статус. В зависимости от его результата и принимается решение. После
этого создается фонд для возрождения Донбасса. Его наполняют разные
государства. От России в этот фонд идут платежи, которые она платит за аренду
Крыма. После выполнения этого плана санкции с России снимают. Ее
отношения со странами Запада восстанавливаются», – сказал А. Артеменко
(Корреспондент.net (www.korrespondent.net). – 2017. – 20.02).
***
Голова фракції Радикальної партії О. Ляшко заявляє, що фракція
вимагатиме, щоб нардеп А. Артеменко склав депутатський мандат.
«Це Савченко № 2. Він не мій однопартієць. Його мотиви мене не
цікавлять. Він не мав права цього робити без мого відома, за моєю спиною, –
прокоментував О. Ляшко. – Щодо “мирного плану” А. Артеменка, про який
пише NYT. Це виключно його власна позиція, яку ні я особисто, ні наша
команда Радикальної партії не підтримуємо. Крим – це Україна! І будь-які
розмови про легалізацію його анексії РФ (і про “оренду”, і всі інші), про зняття
санкцій заради “миру” – абсолютно не прийнятні» (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 20.02).
***
Прем’єр-міністр В. Гройсман пропонує усім, хто причетний до блокади
Донбасу, зібратися і знайти спільне розв’язання проблеми.
«Закликаю усіх, хто справді зацікавлений у вирішенні цього комплексу
проблем, до професійного обговорення і спільної роботи. Уряд готовий стати
майданчиком для такої роботи», – пише В. Гройсман у Facebook.
Це звернення Прем’єр робить у відповідь на спільну заяву громадських
організацій та аналітичних центрів щодо розв’язання проблем енергетичної
незалежності України.
«Представники авторитетних громадських організацій сформулювали
свою позицію щодо вирішення питань, пов’язаних з так званою “вугільною
блокадою”. Можу погоджуватись чи не погоджуватись з конкретними оцінками
чи рекомендаціями, сформульованими у цій заяві, але не можу не погодитись з
принциповою позицію: потрібно нам усім визначити чітку державну політику
як у сфері енергетики, так і в питаннях окупованих територій. Тільки тоді
можна запобігти спекуляціям і зловживанням у цій сфері», – каже він.
На думку В. Гройсмана, усі державні інституції і політичні сили, які мають
відношення до цього конфлікту, повинні «взяти на себе відповідальність за
реалізацію конкретного плану дій як у законодавчій, так і виконавчій площині»
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 20.02).
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***
Анонсированные радикальными силами акции в центре Киева
направлены на «самопиар» и работают против интересов страны,
считает политолог В. Карасев.
«Накануне… событий на Майдане …разные политические силы пытаются
использовать ситуацию для радикализации и дестабилизации …обстановки в
стране. Продолжается транспортная блокада на Донбассе, националистические
силы “Свобода”, “Правый сектор”, “Национальный корпус” готовят совместную
акцию под Верховной Радой с лозунгами от отставки парламента до полной
перезагрузки власти. Радикализация политической атмосферы, стихийный
всплеск недовольства – все это работает против страны. Получается, что за три
года после Майдана мы так не “выросли” политически, не научились
умеренности, взвешенности, мудрости. Партии предпочитают радикальные
акции для мгновенного пиара, чем продуманные решения и действия, которые
бы шли на пользу стране в долгосрочной перспективе. Можно напомнить, что
по причине внутреннего хаоса и безответственности на Украину в мире
продолжают смотреть как на недоговороспособную, не способную предлагать и
идти на компромиссы», – указывает эксперт (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. –
16.02).
***
В Верховной Раде может появиться оппозиционное объединение, в
которое войдут фракции «Батьківщина» и «Самопоміч», а также
неформальные депутатские группы партий «Свобода», «Народный
контроль», «Воля» и внефракционные депутаты. Не исключено, что к
этому
объединению
присоединится
и
группа
«УКРОП»
(http://ru.golos.ua/politika/v_rade_mojet_poyavitsya_oppozitsionnoe_obyedinenie_02
94).
Во фракции Ю. Тимошенко уже подсчитали, что возможное образование
может объединить до 70 парламентариев. Отметим, депутаты от «Батьківщини»
называют потенциальное объединение «коалицией оппозиции».
Совместно они планируют добиваться ограничения торговли с ОРДЛО
путем принятия соответствующего законопроекта. Ради этого они готовы
блокировать работу парламента (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 20.02).
***
В. Рабинович официально принял статус руководителя партии
«Вiдродження». За это решение единогласно проголосовал Политсовет партии.
Принять подобное решение В. Рабиновичу позволило отсутствие
обязательств в рамках проекта политсилы «За життя», которое он реализовывал
совместно с народным депутатом Е. Мураевым.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что проект политической силы «За
життя» испытывает сложности с регистрацией в Министерстве юстиции как
политическая партия. Отсутствие регистрации не позволяло В. Рабиновичу
заявлять о наличии собственной политической силы.
Экс-партнер В. Рабиновича по проекту политической партии «За життя»
Е. Мураев пока никак не прокомментировал данные перестановки (ForUm
(www.for-ua.com). – 2017. – 17.02).
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***
Украинская власть через эскалацию боевых действий в зоне проведения
антитеррористической операции стремится ввести военное положение в
стране, считает лидер
левых
сил
Украины
П. Симоненко
(http://ru.golos.ua/politika/vlast_cherez_eskalatsiyu_v_zone_ato_stremitsya_vvesti_v
oennoe_polojenie_v_strane__si).
«Минские соглашения не выполняются, протестные настроения,
социальная напряженность зашкаливают уже и вот-вот прорвутся. Что сегодня
надо? Надо подготовить базу для того, чтобы через эту эскалацию ввести
военное положение», – отметил политик.
По словам лидера левых сил, военное положение предполагает отсутствие
политической деятельности, цензуру, комендантский режим, что позволит
нынешней политической верхушке безраздельно править страной и принимать
решения, не считаясь с мнение общественности.
«Это единственная возможность удержаться при власти», – добавил
П. Симоненко (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 20.02).
***
Несмотря на обсуждение украинских проблем на Мюнхенской
конференции по безопасности, проблематика Донбасса не стояла на первом
месте среди обсуждаемых вопросов, отмечает политолог Р. Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/ekspert_o_myunhenskoy_konferentsii_poroshenko_ne_sm
og_predlojit_chtoto_novoe_i_konst).
«Украина в данном случае была гостем, так как мы не смогли на этой
конференции предложить что-либо продуктивное и интересное», –
констатировал он.
Кроме того, политолог отметил сказанное Президентом Украины
П. Порошенко, который хотя и говорил «правильные вещи», но он ничего «не
предлагал Западу спустя три года после начала конфликта на Донбассе».
«Не было чего-либо конструктивного либо рационального, что может
решить этот вопрос. Именно поэтому Украину, по большому счету, и не
слышали, хотя ее проблематика стояла на повестке дня как элемент
взаимодействия с Россией. В какой-то мере мы не смогли добиться
эффективного результата и не смогли вернуться за стол переговоров, а значит
предложить свою повестку дня. Поэтому никакого эффекта, кроме встреч и
появления новых знакомств у Президента, мы не получили. Мир занимается
своими проблемами, и вопрос Украины для него стал периферийным», –
резюмировал Р. Бортник (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 20.02).
***
Заявления Пентагона о том, что он обещает помощь в наращивании
мощи украинской армии, сигнал о том, что США решили продолжать
военную поддержку Украины для того, чтобы надавить на Россию,
считает
политолог
А.
Якубин
(http://ru.golos.ua/politika/politolog_zayavlenie_pentagona_o_pomoschi_ukrainskoy_
armii__popyitka_nadavit_na_ross).
«Заявления Пентагона о том, что он обещает помощь в наращивании мощи
украинской армии сигнал о том, что США решили продолжать военную
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поддержку Украины, как это было при администрации Обамы. То есть в Белом
доме на время формирования своей позиции к Украине пока решили оставить
предыдущий курс для дальнейшей помощи в обучении украинских военных.
Если говорить о предоставлении оружия, то думаю, что этого не произойдет и
данный вопрос даже не будет поднят в Конгрессе. Поэтому Пентагон будет
оказывать только консультационную помощь», – сказал А. Якубин.
По его словам, такой подход США свидетельствует о том, что США таким
образом пытаются надавить на Россию. «Внутри самой администрации
Д. Трампа пока существуют противоречия, как дальше развивать отношения с
Трампом. На данный момент он занял позицию выжидания и переговоров.
Заявляя о поддержке Украины, Штаты пытаются надавить на Россию. То есть
чтобы она охотней вовлекалась в процесс по минским соглашениям и президент
Российской Федерации был более сговорчив. Пока же идут определенные торги
между Трампом и Путиным», – подчеркнул А. Якубин (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 19.02).
***
В 2017 г. руководство и действия сотрудников Национального
агентства по предотвращению коррупции все чаще становятся объектом
критики. Это говорит о том, что представители правительства хотят
установить контроль над действиями организации, считает политолог
А. Якубин (http://ru.golos.ua/politika/ekspert_obostrenie_borbyi_vokrug_napk_svya
zano_s_jelaniem_politikov_ustanovit_kontro).
«Появилась
активная
критика
Национального
агентства
по
предотвращению коррупции группой, которая не совсем аффилирована с
Банковой, которая в какой-то мере ее критикует. Это группа так называемых
еврооптимистов, связанных с НАБУ, с главой НАБУ А. Сытником.
Еврооптимисты критикуют НАПК, видя его как ту институцию, которая
контролируется отчасти Банковой и отчасти партией “Народный фронт”», –
заявил эксперт.
А. Якубин подчеркнул, что сейчас наступила новая фаза обострения
событий вокруг НАПК. «Это связано с тем, что есть желание политических сил
усилить собственный контроль над этой организацией. НАПК и электронное
декларирование могут быть очень важным ресурсом для политической борьбы,
потому что какие-то декларации будут проверяться избирателями, а какие-то
нет. И то, что вопрос досрочных выборов висит в воздухе, даст НАПК
возможность быть таким себе черным пиаром против неугодных кандидатов.
Сейчас
обострилась
борьба
между
самими
так
называемыми
антикоррупционными органами, которых у нас уже семь», – отметил политолог.
По мнению эксперта, в самой структуре Нацагентства по противодействию
коррупции также есть конфликты (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 18.02).
***
Если бы президентские или парламентские выборы состоялись
сегодня, за победу на них поборолись бы Ю. Тимошенко, П. Порошенко и их
политические силы соответственно. На это указывают данные различных
социологических опросов, но в вопросе «Кто из двух политиков получил бы
больше голосов?» данные социологов не всегда совпадают.
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Например, по данным Киевского международного института социологии,
преимущество имеет Ю. Тимошенко (18,1 против 12,5 % у П. Порошенко),
тогда как Центр им. А. Разумкова отдает предпочтение действующему
Президенту (16,2 против 11,5 % у лидера «Батьківщини»), а социологическая
группа «Рейтинг» прогнозирует обоим по 15 % поддержки потенциальных
избирателей.
Примерно такая же ситуация с небольшим перевесом партии
Ю. Тимошенко и в «соревновании» за электорат между «Батьківщиною» и
«Солидарностью». Вот только здесь, прогнозируют некоторые социологи,
серьезную борьбу может навязать Оппозиционный блок, а лидер этой партии
Ю. Бойко по уровню электоральной поддержки приближается к фаворитам
возможных президентских выборов (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua). –
2017. – 20.02).

ЕКОНОМІКА
Национальний банк Украины наблюдает положительную динамику
роста безналичных платежей в Украине и прогнозирует, что доля таких
платежей продолжит расти (http://news.eizvestia.com/news-finance/full/371ukraincy-perexodyat-na-beznal-nacbank-infografika).
Так, если в 2011 г. доля безналичных платежей с использованием карточек
в Украине составляла 8 %, то по итогам 2016 г. она превысила 35 %. Показатели
рынка платежных карт по результатам 2016 г. также продемонстрировали
существенный рост количества и объемов безналичных расчетов в Украине,
сообщает пресс-служба НБУ, информирует еizvestia.com.
Общее количество операций с использованием платежных карточек
возросло почти на 28 % и составило 2513 млн, а объемы операций возросли на
30,6 % и составили около 1610 млрд грн.
На 1 января 2017 г. по сравнению с 1 января 2016 г. увеличилось общее
количество:
– активных платежных карт – на 1,55 млн шт. (5 %), до 32,4 млн шт.;
– бесконтактных платежных карт – на 0,54 млн шт. (37,4 %), до
1,99 млн шт.;
– платежных карточек с функцией электронных денег – в шесть раз, до
54 тыс. шт.
Также Нацбанк отмечает рост количества предприятий торговли и сферы
услуг, которые предоставляют возможность своим клиентам осуществлять
безналичные расчеты. За 2016 г. их число возросло более чем на 11 % (на
14,7 тыс. ед.) о составило 145,9 тыс. ед.
Инфраструктура к 1 января 2017 г. насчитывала почти 33,8 тыс.
банкоматов и 219,2 тыс. терминалов (по состоянию на 1 января 2016 г. –
33,3 тыс. и 194,5 тыс. соответственно).
По количеству платежных карточек и установленных устройств для их
обслуживания в региональном разрезе наиболее высокие показатели
демонстрируют
Киев,
Днепропетровская
и
Харьковская
области
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/371ukraincy-perexodyat-na-beznal-nacbank-infografika). – 2017. – 16.02).
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***
Украина вместо угля антрацитной группы с неподконтрольных
территорий может поставлять его из России или Южно-Африканской
Республики, но он будет в два раза дороже. Об этом заявил министр
энергетики и угольной промышленности И. Насалик.
«Альтернативные источники можно найти, начиная с завтрашнего дня. Но
что мы меняем. С завтрашнего дня мы можем начать поставку антрацитной
группы угля с Кузбасса, только вместо своих шахтеров будем платить деньги
российским шахтерам, вместо поступлений в бюджет в Украину мы будем
платить в российский бюджет», – сказал он.
И. Насалик также добавил, что угледобывающие предприятия Донбасса
зарегистрированы в Украине и налоги поступают в бюджет Украины.
По словам министра, продолжение блокады поставок угля с
неподконтрольных территорий приведет к дестабилизации украинской
энергосистемы, остановке металлургических предприятий, что приведет к
снижению поступлений валюты в Украину, а также к потере 300 тыс. рабочих
мест.
На уточняющий вопрос об альтернативах антрациту с Донбасса И. Насалик
ответил, что «альтернативные источники есть. Это из России, но будет в два
раза дороже. Из той же Южно-Африканской Республики, только срок его
поставки будет 40–50 дней, и он будет в два раза дороже, чем украинский»
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/395356/nasalik-nazval-chemmozhno-zamenit-antratsit-s-donbassa). – 2017. – 20.02).
***
Атомные электростанции Украины 18 февраля 2017 г. произвели
302,93 млн
кВт·час
электроэнергии.
Коэффициент
использования
установленной мощности (КИУМ) 18 февраля составил 91,2 %. Об этом
сообщает пресс-служба ГП «НАЭК “Энергоатом”».
«Аналогичный показатель дневного производства достигался лишь в
2004 г. после запуска энергоблоков № 2 Хмельницкой АЭС и № 4 Ривненской
АЭС», – отметили в энергогенерирующей компании (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/395379/energoatom-ustanovil-sutochnyj-rekordproizvodstva-elektronergii). – 2017. – 20.02).
***
В рамках участия Государственного концерна «Укроборонпром» на
выставке «АероИндия-2017» с представителями высшего военного
руководства страны-хозяйки было согласовано как можно скорейший созыв
совместной рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере обороны
Украины и Индии.
Задачей этой группы является ускорение реализации ряда оборонных
проектов в авиационной и бронетанковой сфере, противовоздушной обороне и
ракетно-артиллерийском вооружении, техническом обеспечении военноморских сил.
В ходе первых двух дней работы на выставке были проведены предметные
переговоры с министром обороны Индии, государственным секретарем
обороны, государственным секретарем по оборонной промышленности,
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главнокомандующим ВМС, командованием ВВС Республики Индия.
Особое внимание на переговорах было уделено существующим проектам
по созданию новых гражданских и военно-транспортных самолетов на базе
самолетов семейства «Антонов», локализации производства украинских
оперативно-тактических и тактических БПЛА в Индии и ускорению
дальнейшей модернизации индийского парка Ан-32.
Напомним, что последние пять из 40 самолетов Ан-32 проходили
модернизацию в Украине, были переданы «Спецтехноэкспортом» индийской
стороне в 2015 г.
В рамках программы Make in India были также обсуждены возможности
индийских компаний в участии в реализации наиболее приоритетных проектов
по
импортозамещению
российских
товаров,
активно
реализуемых
ГК «Укроборонпром»
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/17606/38). – 2017. – 17.02).
***
Проект модернизации Ан-32, а также программы по ремонту боевых
самолетов
и
вертолетов
были
обсуждены
руководством
ГК «Укроборонпром» с председателем делегации Вооруженных сил
Республики Бангладеш Н. Насаном.
Встреча состоялась в рамках участия концерна в специализированной
авиакосмической выставке AeroIndia-2017.
Встреча позволила актуализировать значительное количество проектов, в
быстрой реализации которых заинтересованы обе стороны.
Международная авиакосмическая выставка AeroIndia проводится в Индии
уже в 11 раз и за это время стала центром по развитию сотрудничества
оборонных предприятий авиационной отрасли во всей Азии.
Участниками выставки являются ведущие мировые компании военной и
гражданской
авиапромышленности
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/17608/38). – 2017. – 17.02).
***
Государство в диалоге с бизнесом о детенизации уже сегодня могло бы
предложить некоторое снижение налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) без ущерба для бюджета, считает глава Государственной
фискальной службы (ГФС) Украины Р. Насиров.
«Понижение ставки на 1 п. п. – до 17 %, на мой взгляд, возможно уже
сейчас», – сказал он журналистам.
Р. Насиров высказал мнение, что при ставке 17 % сбор НДФЛ был бы
выше, чем при нынешней ставке.
По его словам, рост поступлений по НДФЛ в январе этого года по
сравнению с январем прошлого года составил 40 % (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/395360/glava-gfs-predlagaet-snizit-stavkunaloga-na-dohody-fizlits-do-17). – 2017. – 20.02).
***
Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации
возросли в 2016 г. на 44 % по сравнению с 2015 г. – до 144 млрд грн. Об этом
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сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на главу ведомства Г. Зубко.
«Доходы местных бюджетов в 2015 г. составили 99,8 млрд грн. В 2016 г.
эта цифра уже составила 144 млрд грн, что на 16 % больше, чем было заложено
местными властями. Также дополнительно в местные бюджеты поступило
49 млрд грн. Это результаты начатой в 2014 г. реформы децентрализации, и эти
показатели будут увеличиваться», – цитирует пресс-служба Г. Зубко.
По словам министра, в Госбюджете на 2017 год увеличены размеры
образовательной и медицинской субвенции. «По состоянию на 1 января 2017 г.
остатки на счетах местных бюджетов составили 52 млрд грн, по сравнению с
35 млрд грн в 2016 г.
В Госбюджете на 2017 год увеличены размеры образовательной субвенции
на 8,1 млрд грн (с 44,5 в 2016 г. до 52,6 в 2017 г.), а также медицинской
субвенции на 11 млрд грн (с 44,4 в 2016 г. до 55,5 в 2017 г.). Кроме того,
предусмотрена дополнительная дотация в размере 14,9 млрд грн из
государственного бюджета местным бюджетам на здравоохранение и
образование.
Это те средства, которые дают нам возможность уверенно говорить о
региональном развитии», – цитирует пресс-служба Г. Зубко (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/395339/dohody-mestnyh-byudzhetov-za-goduvelichilis-na-44). – 2017. – 20.02).
***
В феврале 2017 г. количество безработных в Украине уменьшилось на
60 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал вицепремьер-министр П. Розенко в эфире «112 Украина», информирует
еizvestia.com
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/711-v-ukraine-stalomenshe-bezrabotnyx).
«На сегодняшний день мы констатируем уменьшение количества
безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В
частности, если брать в этом году, сейчас у меня последняя статистика, по
состоянию на сегодня, на февраль: в центрах занятости стоят на учете 430 тыс.
безработных. В то же время год назад стояли на учете 490 тыс. То есть на
60 тыс. за первые месяцы этого года абсолютно положительно, что на 60 тыс.
меньше безработных стоит на учете в центрах занятости, чем было в прошлом
году», – отметил он.
П. Розенко подчеркнул, что все пессимистические прогнозы относительно
«катастрофических последствий» от повышения минимальной заработной
платы не оправдались. «Это абсолютно оправданный шаг. Это показывает
только одно, что уровень и качество жизни украинцев постепенно будут
расти», – заявил он.
Согласно данным Госслужбы статистики, в январе 2017 г. в Украине было
429 тыс. безработных. При этом в декабре 2016 г. таких было 390,8 тыс., а в
феврале 2016 г. – 508,2 тыс., сообщает ведомство (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/711-v-ukraine-stalo-menshebezrabotnyx). – 2017. – 17.02).
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***
За даними Державної служби статистики України, експорт товарів
аграрної галузі у 2016 р. становив 15,2 млрд дол., що на 4 млрд дол. більше,
ніж у 2015 р. Доля сільськогосподарської продукції в загальному експорті
країни сягнула 42 %. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Найбільше зростання експорту спостерігалося у зовнішніх постачаннях
жирів та олії тваринного або рослинного походження – на 20 % порівняно з
попереднім періодом. Абсолютний показник за цією категорією становив майже
4 млрд дол. Найбільше у грошовому еквіваленті було експортовано продуктів
рослинного походження – на понад 8 млрд дол. У тому числі експорт зернових
культур становив 6 млрд дол.
Крім того, у 2016 р. було поставлено за кордон готових харчових продуктів
на 2,45 млрд дол. і живих тварин з продуктами тваринного походження на
0,78 млрд дол.
За той самий період до України було імпортовано аграрної продукції на
3,89 млрд дол., що більше від 2015 р. на 0,59 млрд дол. Зокрема, було
імпортовано:
– живих тварин і продуктів тваринного походження на 0,62 млрд дол.;
– продуктів рослинного походження на 1,3 млрд дол.;
– жирів та олії тваринного або рослинного походження на 0,25 млрд дол.;
– готових харчових продуктів на 1,7 млрд дол.
Відтак у 2016 р. сформовано позитивне зовнішньоторговельне сальдо за
товарами сільськогосподарської галузі у 11,4 млрд дол. США (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-u-2016-eksportuvala-gotovihproduktiv-harcuvanna-na-25-mlrd). – 2017. – 17.02).
***
Попит внутрішнього ринку у зерні оцінено у 24,4 млн т, з нього на
продовольчі потреби спрямовуватиметься майже 6,0 млн т. Про це
повідомляє прес-служба Економічного дискусійного клубу.
Відповідно до попередніх даних Держстату, у 2016 р. в Україні було
зібрано рекордний урожай зернових культур – майже 66 млн т, що на 9,7 %
вище попереднього сезону. Із загального обсягу виробництва пшениці зібрано
26,0 млн т (на 1,8 % менше, ніж у 2015 р.), ячменю – 9,4 млн т (на 13,8 %
більше), кукурудзи – 28,0 млн т (на 19,9 % більше).
За умови формування достатніх для підтримки продовольчої безпеки
країни перехідних залишків (5,6 млн т) та враховуючи попередні дані щодо
валового збору зерна, експортні можливості оцінено у 43,7 млн т, з них
16,5 млн т пшениці, 5,3 млн т ячменю, 20,9 млн т кукурудзи.
Згідно з оперативними даними митної статистики, у липні – січні
поточного маркетингового сезону Україна експортувала 27,1 млн т зерна і
продуктів його переробки, що на 12,3 % більше, ніж за аналогічний період
минулого року.
Із загального обсягу експорту пшениці вивезено 13,0 млн т (на 15,8 %
більше), ячменю – 4,5 млн т (на 14,1 % більше), кукурудзи – 9,2 млн т (на 5,9 %
більше).
Основними споживачами українського зерна залишаються країни Африки
та Азії: пшениці – Єгипет, Індонезія, Індія; ячменю – Саудівська Аравія, Лівія;
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кукурудзи – Китай, Єгипет (Аgravery (http://agravery.com/uk/posts/show/popitvnutrisnogo-rinku-u-zerni-ocinili-u-244-mln-tonn). – 2017. – 20.02).
***
За оцінками, у вересні − січні 2016/2017 маркетингового року
вітчизняними підприємствами вироблено 2 610 тис. т олій рослинних, що
на 22 % більше, ніж у відповідному періоді минулого сезону (у тому числі
соняшникової олії вироблено 2520 тис. т). Про це повідомляє прес-служба
Економічного дискусійного клубу.
Із загального обсягу виробництва на внутрішнє продовольче споживання
спрямовано 238 тис. т, або 5,6 кг в розрахунку на 1 особу.
Експорт становив 2382 тис. т, що на 19 % перевищує показник вересня –
січня 2015/2016 маркетингового року.
Більше половини українського експорту олії надійшло на ринки Індії,
Китаю та Нідерландів.
Імпорт олій становив 96 тис. т («плюс» 9 % до відповідного періоду
минулого сезону), з нього майже 90 % – це пальмова олія, яка імпортується,
переважно, з Індонезії (Аgravery (http://agravery.com/uk/posts/show/blizko-90importovanih-v-ukrainu-olij-skladae-palmova). – 2017. – 20.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
По итогам 2016 г. зафиксирован исторически высокий убыток
банковского сектора в размере 159,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба
НБУ.
По мнению регулятора, значительный отрицательный результат
обусловлен ущербом в размере 135,3 млрд грн, который нанес ПриватБанк
через доформирование резервов по кредитным операциям.
Для остальных платежеспособных банков отчисления в резервы в 2016 г.,
по сравнению с предыдущим годом, существенно снизились. Эта тенденция
привела к уменьшению их совокупных убытков в 2,8 раза – до 24 млрд грн с
66,9 млрд грн в 2015 г.
В частности, значительно сократила масштабы убытков за 2016 г. группа
государственных банков – на 21,5 млрд грн.
По итогам 2016 г. из 96 платежеспособных банков по состоянию на
1 января 2017 г. 63 банка получили прибыль в размере 10,8 млрд грн, 33 банка –
убыток в 170,2 млрд грн.
По результатам 2015 г. с 117 платежеспособных банков на 1 января 2016 г.
71 банк был прибыльным на общую сумму в 5,2 млрд грн, 46 банков понесли
убытки общим объемом в 71,8 млрд грн.
В 2017 г. НБУ ожидает выхода банковского сектора на прибыльную
деятельность (без учета фактора ПриватБанка) в связи с дальнейшим
сокращением отчислений в резервы и более активным ростом процентных
доходов благодаря оживлению кредитования реального сектора (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/02/16/26246739). – 2017. – 16.02).
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***
У рейтингу дослідницької організації Heritage Foundation було
представлено 180 країн, Україна посідає 166 місце і потрапила до розділу
«Депресивні економіки світу».
Дослідники з американського дослідницького центру The Heritage
Foundation, які складають рейтинг, заявляють, що Україна залишається з
найбільш економічно нестабільною економікою. «Рішуча відданість
проведенню структурних реформ для зменшення корупції і подальшого
відкриття економіки західним інвестиціям і фінансовим інституціям матиме
вирішальне значення в сприянні стабілізації економіки. Уряд почав всеосяжний
комплекс реформ для відновлення зростання, але прогрес поки що не
очевидний», – повідомляють упорядники Індексу економічної свободи-2017.
Україна набрала 48,1 бала, що на 1,3 бала вище, ніж торік. Середній бал у
регіоні становив 68, а у світі – 60,9. Серед позитивних зрушень України
укладачі відзначають торгову свободу та податкову політику. Моменти, що
викликають занепокоєння – державні витрати, інвестиційні свободи та
верховенство закону.
До країн з «репресивною економікою» разом з Україною входить ще
22 країни. Лідируючу позицію у рейтингу зайняв Гонконг, на другій позиції –
Сінгапур, третьою стала Нова Зеландія. Замикають п’ятірку лідерів Швейцарія
та Австралія.
Додамо, що Білорусь покращила свої показники на 53 позиції, а Росія на
39,
піднявшись
з
153
місця
на
114
(Ipress.ua
(http://ipress.ua/news/ukraina_naygirsha_v_yevropi_v_reytyngu_ekonomichnoi_sv
obody_199823.html). – 2017. – 16.02).
***
Железнодорожный перевозчик ООО «Газпромтранс» внес изменения в
условия отправки собственных вагоно-цистерн с СУГ на территорию
Украины. Об этом говорится в письме компании от 16 февраля.
В документе сообщается, что, в связи с участившимися случаями простоя
цистерн на территории Украины, компания вынуждена приостановить отгрузку
в адрес украинских компаний и их нерезидентов, которые попали под санкции
Минэкономразвития.
В отношении других контрагентов перевозчик ввел дополнительные
условия сотрудничества. В частности, получение финансовых гарантий в виде
обеспечительного взноса в размере, эквивалентном 30-дневному простою
вагона за пределами РФ, а также возмещение рыночной стоимости подвижного
состава в случае повреждение или утраты вагонов, а также невозврата на
территорию РФ в течение 60 дней, с момента пересечение пограничного
перехода. Отметим, 10 февраля «Газпромтранс» сообщил о временной
приостановке отправки собственных или арендованных цистерн для
транспортировки сжиженного газа в Украину.
Напомним, 8 февраля ПАО «Укрзалізниця» по рекомендации СБУ
продлила простой для 161 цистерны со сжиженным газом на территории
Украины, которые уже заблокированы около двух месяцев (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/395341/gazpromtrans-izmenil-usloviyasotrudnichestva-s-ukrainskimi-importerami). – 2017. – 20.02).
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***
Відповідно до лютневого прогнозу Мінсільгоспу Китаю, імпорт
кукурудзи у країну в сезоні-2017 може стати найнижчим за останні
10 років.
Мінсільгосп Китаю прогнозує зниження на 800 тис. т – на 200 тис. т менше,
ніж прогноз січня. При цьому скорочення експорту в календарному році
становитиме третину від показника 2016 р., коли Китай імпортував 3,2 млн т.
Інші оцінки не настільки песимістичні. У Мінсільгоспі США вважають, що
Китай може імпортувати до 3 млн т кукурудзи, а у звіті Національного
інформаційного центру зерна та олії Китаю припускають, що імпорт кукурудзи
становитиме близько 2 млн т.
Причиною скорочення закупівель кукурудзи є те, що пропозиція зерна в
Китаї майже вдвічі перевищує необхідний обсяг споживання.
Запаси зерна в Китаї стрімко зростають з 2012 р. Саме тоді Україна уклала
з КНР контракт на поставки зерна в рахунок отриманого від китайської
корпорації ССЕС кредиту на 3 млрд дол. для ДПЗКУ.
При цьому ціни на зерно в Китаї опустилися нижче світових. Але,
незважаючи на це, трейдери не очікують цінового колапсу найближчим часом.
М. Цзіньхуй, аналітик COFCO Futures, вважає, що ринок гратиме на руку
китайським фермерам принаймні до липня. При цьому зростання китайського
імпорту слід очікувати тільки після істотного скорочення запасів. Станом на
вересень минулого року вони перевищували споживання на 60 %. Скорочення
запасів стане драйвером для відновлення цін у Китаї до світового рівня.
У цілому за рік експорт української кукурудзи в Китай скоротився за
минулий рік на 42,9 %. Утім спостерігається і загальне падіння експорту
кукурудзи з України на 15,3 %.
Будь-яке падіння попиту з боку Китаю на роботі українських експортерів
позначиться негативно, вважає екс-глава ДПЗКУ Б. Приходько.
Китай намагається знизити залежність від імпорту шляхом субсидування
власних аграріїв, додає експерт центру Forex Club в Україні А. Шевчишин.
Проте, згідно з повідомленням китайського Мінсільгоспу, усередині країни в
2017 р. планується скоротити посівну площу під кукурудзою майже на
670 тис. га.
На політику Китаю щодо імпорту зерна можуть також вплинути курс юаня,
політика Д. Трампа і фактор російського зерна, великі запаси якого намагаються
продати місцеві аграрії. Щоб виграти конкуренцію українським постачальникам
доведеться знижувати ціну, але світова кон’юнктура цьому не сприяє (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraini-dovedetsa-skorotiti-eksport-kukurudziv-kitaj). – 2017. – 16.02).
***
Темп поширення африканської чуми свиней (АЧС) в Україні набирає
обертів, а відтак потрібно шукати шляхи для збереження поголів’я та
підтримки тваринницьких підприємств. Про це у рамках Дня Франції в
Україні на виставці «Зернові технології» повідомив президент Асоціації
«Свинарі України» А. Лоза.
«Зараз ми з вами говоримо, а десь може знову трапився черговий випадок
АЧС. Тому в цьому році ми будемо мати безпрецедентний рівень африканської
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чуми свиней», – зазначив він.
Нині триває пошук методів і шляхів, які б дали можливість у таких умовах
зберігати свій експортний потенціал. Одним з таких варіантів є система
компартментів.
«Введення такого статусу засвідчує біологічну безпеку підприємства. З
введенням такого статусу підприємства матимуть особливий підхід при
реєстрації випадків АЧС і зможуть зберегти свої експортні канали», – сказав
А. Лоза (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/cogoric-acs-v-ukraini-sagnebezprecedentnogo-rivna-loza). – 2017. – 17.02).
***
Почти половина итальянцев считают, что евро не несет ничего
хорошего для Италии. Но, отказавшись от единой европейской валюты,
Италия
может
столкнуться
с
разрушительными
экономическими
последствиями. Об этом сообщает CNBC.
По мнению Международного рейтингового агентства Moody’s, выход из
зоны евро может автоматически привести к дефолту страны. Также такой шаг
окажет давление на кредитный рейтинг правительства.
Италия, страна со второй по величине долговой нагрузкой в Европе, в
конце этого года или в следующем году проведет всеобщие выборы на фоне
растущего настроя против евро.
Хотя Moody’s считает, что риск выхода Италии из евро «очень низкий» изза парламентских и конституционных разбирательств, исключать его все же не
стоит, так же, как и риск итальянского дефолта.
«Мы предполагаем, если Италия выйдет из зоны евро, долги государства
будут переведены в новую валюту. И это будет расценено как дефолт, если
держатели реденоминированных ценных бумаг не смогут своевременно
получить или приобрести изначально обещанную сумму», – сообщило Moody’s
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/02/17/26259526). – 2017. – 17.02).

46

